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ÚVODNÍ SLOVO  
 

Vážené dámy a pánové, 

 

ještě těsně před Štědrým dnem přicházíme s novým vánočním číslem našeho 

časopisu, jak jsme slíbili a navazujeme na mimořádné říjnové vydání. Honí se mi 

hlavou spousta myšlenek, hodnotím tento rok, který byl mimořádně nečekaný, 

složitý a pro většinu z nás náročnější než roky předešlé. Nejen my, ale všechna 

zařízení poskytující sociální služby musela řešit problémy s covidem, realizovat 

v praxi nejrůznější vládní opatření, zřídit místa pro izolaci, čelit zvýšeným 

finančním výdajům, a hlavně myslet na to, jak chránit Vás klienty a také naše 

pracovníky. 

 

I přes to všechno jsme však ještě zvládli uskutečnit hodně věcí. V létě, kdy byla 

situace uvolněnější, jsme uspořádali mnoho aktivit na odděleních, uspořádali jsme 

i několik výletů do okolí a do ZOO, Zúčastnili jsme se akce „kamínkování“, 

z čehož nakonec vyplynul hit léta. Letos jsme byli opět mimořádně úspěšní, co se 

týká obdarování od Ježíškových vnoučat. Obdrželi jsme i dárky od Mikuláše, měli 

3x zpívání pod okny během roku. Dosud jsme také úspěšně zvládali 

koronavirovou pandemii, v našem domově bylo minimum nakažených a 

k dnešnímu dni jsme zcela bez nákazy. Snad to tak zůstane i v dalším období.  

 

Na dalších stránkách Vám také představujeme novou vedoucí stravovacího úseku, 

která je v našem domově už od září. Jak se jí u nás líbí a jaké má záliby, to vše 

Vám prozrazuje v krátkém rozhovoru. Ještě na konci roku jsme zvládli instalovat 

nové mycí centrum ve stravovacím provozu a zkraje nového roku budou 

zprovozněny nové transportní nahřívací vozíky pro každé oddělení. Jídlo bude mít 



 

 3  
 

správnou teplotu a bude to pomoc také našim pracovníkům. A v tomto roce jsme 

také získali ocenění nejaktivnějšího domova v oblasti zavádění nutriční péče.  

 

Na podzim jsme uvedli do provozu také nový evakuační osobní výtah. A v roce 

následujícím chystáme vyměnit na všech pokojích signalizační zařízení, abyste 

mohli rychleji přivolat personál. Ze strany našeho zřizovatele Města Krnov byla 

letos na podzim také upravena přední zahrada, kterou jistě využijete na jaře, 

jakmile bude pěkné počasí a vše začne barevně kvést.  

 

Vážení klienti i zaměstnanci, chci Vám popřát i v této nelehké době pokojné 

prožití vánočních svátků, a hlavně hodně zdraví! Pak také štěstí a spokojenost, ať 

se všichni v novém roce opět setkáme a vykročíme do něj tou správnou nohou. 

Moc Vám všem děkuji za spolupráci, trpělivost, podněty a vstřícnost. Krásné a 

láskyplné Vánoce všem! 

 

Kateřina Michaliková 

ředitelka 
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Co se u nás dělo? 
Slavili jsme 101. narozeniny 

Dne 10.11. oslavila naše klientka paní Hildegarda Zebišová úctyhodných 101 let! 

 V našem zařízení jsme měli tu čest oslavit s ní již třetí narozeniny. Jubilantka 

dostala k narozeninám krásnou kytici z růží a gerber s bonboniérou. K blahopřání 

se připojilo také Město Krnov, které doručilo krásný dárkový balíček kosmetiky, 

květiny a pamětní list. Paní Hildegarda se stále těší i v tomto krásném věku 

pevnému zdraví . Má ráda společnost a ráda si popovídá třeba u kávy s 

dortíkem. Jménem celého zařízení DS jí přejeme k narozeninám jen to nejlepší a 

hlavně zdraví!  Přikládáme malou vzpomínku na loňskou oslavu! 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 5  
 

Během adventu jsme obdrželi mnoho dárků pro klienty, navštívil 

nás Mikuláš, zdobili jsme jednotlivá oddělení, pekli cukroví a také 

nás překvapovala „Ježíškova vnoučata“. Za vše moc děkujeme! 

 

Skautský oddíl Krnovská Trojka 
Mladí skauti vyrobili svícny z perníku, upekli vánoční cukroví a připravili 

přáníčka. 

  

 

 

 

 

 

Dárky nám také předala Policie ČR – prevence 

kriminality 
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MŠ Jiráskova 
Děti z MŠ Jiráskova si vyšly na procházku                          

a zastavily se u nás  a to proto, aby předaly 

vlastnoručně vyrobené dárky pro naše klienty. 

Dostali jsme krásná přání a drobné dárečky, 

vše krásně zabalené a doplněné říkankami  . 

Moc děkujeme dětem ze tříd Rákosníček a 

Kašpárek! 

Rotary club Ostrava a Mikuláš na DZR 
V pátek 4.12. jsme měli v domově dva Mikuláše. Nejprve dopoledne na oddělení 

DZR překvapil klienty Mikuláš s andělem i čertem, předávali dárečky a bylo 

pěkně veselo. Odpoledne, jak se začínalo stmívat, zaslechli jsme hluk před 

domovem, a to přicházela další návštěva - Mikuláš, anděl i čert, kteří tentokráte 

za námi přijeli až z Ostravy.  Naši klienti byli mile překvapeni a tak alespoň 

zdravili návštěvu z terasy. Krásné dárky udělaly velkou radost. Moc děkujeme 

Rotary clubu Ostrava city za uspořádání sbírky a obdarování seniorů krásnými 

 balíčky s dobrotami, drogérií, knihami či křížovkami... 
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Ježíškova vnoučata 
 

I v letošním roce vyhlásil Český rozhlas akci „Ježíškova vnoučata“ kdy se plní 

přání klientů, ke kterým se může přihlásit prostřednictvím internetu kdokoliv a 

přání splnit. Domov pro seniory Krnov se opět zapojil, sociální pracovnice přání 

s klienty připravovaly již od léta. K dnešnímu dni máme tedy rezervováno asi 150 

přání. Jsou to individuální dárky pro klienty ale i společná zajímavá přání. 

Například nová velká klec pro andulky, hippoterapie s asistenčním jednorožcem, 

virtuální brýle s příslušenstvím nebo vystoupení cimbálovky. 

 

Jedno z přání našich klientek bylo potkat se osobně, nebo alespoň na dálku s 

hlavní představitelkou „Ordinace v růžové zahradě“ doktorkou Valšíkovou alias 

paní Zlatou Adamovskou. Díky manželům Medkovým se vše podařilo a poslali 

nám od paní Zlaty tento krásný vánoční pozdrav. Moc si toho vážíme a děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

I „Pánský klub“ se i přes tyto těžké časy  může pochlubit vzácnou návštěvou. Naši 

klienti se setkali prostřednictvím videohovoru s proslulým sportovním i 

soutěžním moderátorem a nehasnoucí hvězdou TV Nova panem Janem 

Rosákem. Video setkání proběhlo v televizní místnosti, dámy prominuly, jednalo 

se čistě o mužské osazenstvo ze strany klientů.  
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Ti si na pana Rosáka připravili řadu otázek ohledně moderování pořadů. 

Zavzpomínalo se také na retro pořady, hlavně Videostop. Pan Rosák sršil 

humorem a optimistickou náladou, zvučný a příjemný hlas moderátora v sobě jistě 

nezapře. 
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Advent u nás 
Na každém oddělení je u nás nyní rušno, ale tak nějak příjemně. Každý den 

některé z oddělení peče cukroví nebo perníčky, probíhají posezení, jeden den 

třeba napříč domovem voněl svařák a vanilkové rohlíčky. Připomínáme si vánoční 

tradice, pouštíme hudbu a navozujeme vánoční atmosféru.  
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Barevná zahrada 
V minulém čísle jsme Vás informovali o zahájení prací na úpravě přední zahrady 

našeho domova. Na konci listopadu již bylo vše dokončeno a k dispozici máme 

krásnou odpočinkovou zónu, kterou naplno využijeme hlavně na jaře, až vše 

rozkvete a představí se barevné květy v celé své kráse. Byly vysázeny nové keře, 

odstraněny nevhodné dřeviny, nainstalovány dva cvičící stroje, nové lavičky a 

vznikly dvě zastřešené pergoly. Pro trávení volného času máme dále ruské 

kuželky a je k dispozici také přívod vody. Kéž by se nám zde podařilo v červnu 

uspořádat tradiční zahradní slavnost.  
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„Kamenné štěstí“ 
A jak to všechno začalo? 

V průběhu letních měsíců se klienti Domova pro seniory v Krnově pustili do 

malování kamínků, které prostřednictvím pracovníků a rodinných příslušníků 

roznášeli nejen do širokého okolí, ale i na vzdálenější místa naší republiky.Pár 

kamínků si dokonce našlo cestu i do zahraničí.  

Tato zdařilá aktivita se ocitla dokonce i v hledáčku medií. Ta ji zveřejnila 

v jednom ze svých zpravodajských pořadů na ČT1. 

Touto cestou se o aktivitě krnovských seniorů dozvěděli i učitelé a žáci ze 

Základní školy Žižkova 3 v Krnově, která s domovem pro seniory dlouhodobě 

mezigeneračně spolupracuje. 

Slovo dalo slovo a žáci se rozhodli, že je načase, aby nejen senioři rozdávali radost 

svými malovanými kamínky, ale aby také někdo přinesl kousek toho „kamenného 

štěstí“ jim do domova. 

A tak se pod vedením Mgr. Šlachtové pustili žáci 7. C v rámci výtvarné výchovy 

do malování. Už v průběhu práce museli uznat, že namalovat obrázek na malý 

kamínek není vůbec jednoduché.  Malování žákům zabralo několik hodin 

výtvarné výchovy, ale nakonec se těsně před opětovným uzavřením škol zrodily 

kamínky malované pro štěstí a pro radost. 

Původní plán byl takový, že žáci roznesou kamínky po zahradě domova, kde si je 

senioři mohou najít. Bohužel tomuto plánu nepřála ani doba koronavirová, ani 

počasí, a tak si kamínky našly svou cestu k seniorům v balíčcích pro štěstí, které 

na obyvatele domova čekaly jako překvapení v rámci oslav vinobraní. 

Radost seniorů bylo opravdu veliká a některým při představě, že někde v Krnově 

je dítě, které namalovalo kamínek jen a pouze pro ně, vehnalo slzy do očí. 
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Děkujeme učitelům a žákům ZŠ Žižkova za tuto kamínkovou podporu, která má 

pro naše seniory v této nelehké době obzvláště velký význam…. 

                                                                                                

Volná Šárka pracovnice VČA 
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Termoterapie a její pozitivní účinky 
Termoterapie je léčebná metoda, při níž se využívá lokálního působení tepla nebo 

chladu, které způsobuje rozšíření cév v místě působení a díky tomu dochází ke 

zvýšení prokrvení a celkovému uvolnění. Teplo či 

chlad poskytuje uvolnění bolestivých spasmů, 

kloubních blokád, často se využívá při léčbě 

revmatismu, degenerativních artróz, pomáhá 

zmírňovat bolesti. S termoterapií v našem zařízení 

začínáme a je čím dál více oblíbená u našich klientů. 

Tuto novou metodu si osvojila paní Lucie 

Kanóczová, která se denně věnuje rehabilitaci 

klientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794594971335540/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794594971335540/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595038002200/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595038002200/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595134668857/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595134668857/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794594971335540/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595038002200/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/dskrnov.cz/photos/pcb.794596991335338/794595134668857/?__cft__%5b0%5d=AZV6hNtHNzoEljQF35juHrEPNvkVmweJ9Dd6fVmgHMH-MDV2-2E4uJ4OLylbDL6KDzudTmGtjEzz6zKVBuxhTOk3f5xOJZSHvX8z5ll-iZUiHOqx2NOMpFdChu5PNUzIac3hd4_T7bDggXZwCaeTNaOo&__tn__=*bH-R


 

 14  
 

Náš rok 2020 
LEDEN 

 Taneční terapie 

 Kavárna u Jarušky 

 Kouzelník, iluzionista a bavič Nikolas Kara 

 Filmové chvilky 

 Darování ponožek – společnost Moravec 

 Pečení v klubu 

 Svépomocná skupina 

 Zútulnění malé jídelny DZR 

 Canisterapie s Jaskem 

ÚNOR  

 Cestopisná přednáška Afrikou a Namibií  

 Projížďka Mercedesem 

 Kavárna u Jarušky  

 Masopustní veselí 

 Tajemné sovy 

 Knoflíkový bál  

 Přednáška lékárna 

BŘEZEN 

 Světelná animace 

 Setkání s klienty nad aktuálním tématem  

 Sportovní odpoledne 

 ZÁKAZ NÁVŠTĚV – přišla první vlna coronaviru 

 Zavedení Skype hovorů  
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DUBEN 

 Velikonoce  

 Testování klientů a pracovníků 

 Výroba srdíčkové dekorace na budovou u 

příležitosti květnových koncertů IV. oddělení 

 

KVĚTEN 

 Zpívání pod okny manželé Hudeczkovi 

 Zpívání pod okny skupina Mirai  

 

ČERVEN 

 Kavárna u Jarušky 

 Grilování po odděleních 

 Výbor klientů setkání 

 Canisterapie s Jackem   

 Česání třesní v domovské zahradě IV. oddělení 

 Sportování v respiriu IV. oddělení 

 

ČERVENEC 

 Kavárna u Jarušky 

 Návštěva muzea praček  ZÁKAZ NÁVŠTĚV – ZRUŠEN 😊  

 Časopis Náš domov 

 Posezení v Barbaře III. a IV. oddělení 

 Vznik nové sportovní disciplíny MUCHOBRALL – IV. oddělení 

 Melounobraní oddělení
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SRPEN 

 Grilování po oddělení 

 Vaření guláše 

 Návštěva Cukrárny DZR 

 Bingo  

 Svépomocná skupina 

 Proplouváním létem – sportovní odpoledne 

 Bingo na terase IV. oddělení 

 

ZAŘÍ 

 Výlety do ZOO DZR, II, III. IV. oddělení 

 Zpívání pod okny Krnovanka 

 Výbor klientů  

 Kamínkování na IV. oddělení 

 Bramborákové hody po oddělení 

 Svépomocná skupina  

 Instalace nového evakuačního výtahu 

 A opět ZÁKAZ NÁVŠTĚV ☹  

Přichází druhá vlna koronaviru

 

ŘÍJEN 

 Vinobraní a Bingobraní po odděleních 

 Získali jsme Ocenění nejaktivnější domov v zavádění nutriční péče 

 Vydání speciálního čísla Náš domov 

 Výroba podzimní dekorace – respirium DZR, II. III. IV 

 Zahájení prací na přední zahradě – Barevná zahrada 
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LISTOPAD 

 Sportovní odpoledne 

 Zahájení testování klientů a pracovníků 

 Pečení jablečných šátečků IV. oddělení 

 Zahájení Ježíškova vnoučata 

 

PROSINEC 

 Vánoční posezení, pečení cukroví na odděleních 

 Povolené návštěvy  

 Předání dárečku dětí MŠ Jiráskova, Skautský oddělení Krnov, policie ČR 

prevence kriminality 

 Návštěva Mikuláše, Anděla a čerta - pracovníci DZR a Rotary clubu 

Ostrava city 

 Vánoční focení klientů 

 Mikulášské bingo IV. oddělení 

 Vánoční svařák 

 Pánský klub s Janem Rosákem 

 Výbor klientů na všech oddělení 

 Video vzkaz od paní Zlaty Adamovské 

 

I přesto, že po celý rok čelíme těžké zkoušce, snažíme se, aby byly zachovány 

aktivity u všech klientů.  Každé ráno pondělí – pátek cvičíme, volnočasoví 

pracovníci připravují program na jednotlivých odděleních a udržujeme dobrou 

náladu . Nezapomínáme ani na imobilní klienty a s pomocí bazální stimulace 

pro ně připravujeme příjemné chvíle. 
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Setkání s …. 
 

Novou vedoucí stravovacího úseku v našem domově je paní 

Liana Mošová. Už od srpna se seznamovala s naším 

provozem, přišla do náročné doby zvládání covidové 

epidemie, má za sebou přípravu vánočního jídelníčku, 

realizaci několika domovských akcí pro klienty v menším 

měřítku, než jsme byli zvyklí, a právě ji zastihla i změna ve 

stravovacím provozu zaměřena na nový systém výdeje 

stravy na oddělení. Jak to vše zvládá a jak odpočívá? 

 

Jak se Vám líbí v novém zaměstnání a v našem provozu? Překvapilo Vás 

něco?  

V novém zaměstnání se mi líbí opravdu hodně a překvapilo mě, jak velmi vstřícně 

mě přijal kolektiv zaměstnanců celého domova, a hlavně stravovacího provozu.  

A také jak je provoz náročný a všichni musí fungovat jako dobře namazaný stroj.  
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Musíme se i ve stravovacím provozu vyrovnat se současnou covid situací, 

personál pracuje střídavě ve dvou týmech. Jak to zvládáte, můžete nám to 

přiblížit? 

Zpočátku to nebylo jednoduché, ale vyrovnali jsme se i s touto situací. Vyskytly 

se těžkosti jako byl nedostatek personálu a nemocnost, tak jako všude jinde. 

Z toho důvodu jsme byli dočasně nuceni omezit výběr hlavního jídla ze 3 druhů 

pouze na 2 varianty, ale v současné době již opět fungujeme na plný výkon, za 

což bych chtěla poděkovat celému personálu stravovacího provozu. 

Také bych chtěla touto cestou vyjádřit poděkování našim dodavatelům, kteří i 

v této těžké době byli ochotni svými sponzorskými dary přispět našim klientům 

uspořádat krásného Mikuláše. 

 

Máte nějaké plány, jak pracovat na dalším zvyšování kvality jídla? 

Myslím si, že jsem přebrala velmi dobrý tým lidí, který umí uvařit velice kvalitní 

stravu, a i v kritických situacích (např. vyhořelá trafostanice) si dokáže 

s jakýmkoli problémem poradit.  

Kvalita poskytované stravy v domově je na vysoké úrovni, i když všude je 

samozřejmě co zlepšovat. Naši klienti dávají přednost české kuchyni, ale i ta se 

dá v současnosti připravovat moderněji a zdravěji. Spolupracujeme také s nutriční 

poradkyní a těším se na další spolupráci s fy Nutricia a zavádění standardizace 

nutriční péče u nás.  

 

Vaříte i Vy sama doma? Jaké je Vaše nejvíce a nejméně oblíbené jídlo? 

Vaření je mým koníčkem, vařím a peču velice ráda. Moje rodina miluje mého 

králíka na všechny způsoby a chutná jí ode mne naprosto všechno. Neoblíbené 

jídla nemáme, pro mne jsou všechny jídla uvařená s láskou vynikající        
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Povězte nám i něco o sobě, jaké jsou Vaše koníčky … 

Bude to znít po předešlé otázce asi vtipně, ale můj koníček je chov králíků. 

Chovám Burgundské králíky a pro potěšení i Českého luštiče, tedy zakrslé 

krátkouché.  Miluji svou rodinu, která mě podporuje a povzbuzuje úplně ve všem 

a také zahradu, kde relaxuji. Mám ráda výlety, dobrou muziku, detektivní filmy i 

knihy. 

Děkujeme Vám za rozhovor.  

 

Pranostiky na 

měsíc prosinec a leden 
Jaké dodržovali naši předkové zvyky, jaké známe pranostiky dle 

církevního kalendáře?  

 

4. prosince:   O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

 

6. prosince:  Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. 

 

13. prosince:  Lucie noci upije a dne nepřidá. 

 

16. prosince:  O svaté Albíně schovej se do síně. 

 

24. prosince:  Je-li bezoblačná noc před Štědrým večerem, značí to, že bude 

příznivé počasí v zimě a úrodný rok. Prší-li nebo věje silný 

vítr, bude tomu naopak. 

 

25. prosince:  Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 
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26. prosince:  Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. 

 

1.ledna:   Jak na nový rok, tak po celý rok. 

 

6. ledna:   Na Tři krále o krok dále. 

 

16. ledna:   Na Svatého Marcela zima leze do těla. 
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Vánoční kvíz 
1. Co znamená slovo advent? 

příchod 

odchod 

zrození 

 

2. Kde se poprvé objevil adventní věnec? 

v Izraeli 

v Německu 

v Polsku 

 

3. Co je to štědrovka? 

šupina 

vánočka 

nadílka 

 

4. Kde se každoročně před Vánoci zapaluje betlémské světlo? 

v jeskyni 

v kostele 

na louce 

 

5. Kdy a kde byl postaven první český betlém? 

v roce 1562 v kostele sv. Klimenta 

v roce 1628 v kostele sv. Mikuláše 

v roce 1748 v kostele sv. Matěje 

 

6. Ježíšek leží ve:  

stodole 

chlévě 

stáji 

 

7. Jaké dary přinesli tři králové Ježíškovi? 
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zlato, kadidlo, ovci 

zlato, myrhu, víno 

zlato, kadidlo a myrhu 

 

8. Čím byl Josef, manžel Panny Marie, maminky malého Ježíška? 

tesař 

truhlář 

kovář 

 

9. Marie rodila v Betlémě, protože:  

to bylo místo narození Josefa a Marie. 

tam s Josefem utekli, když je honil král Herodes. 

tam vyrazili kvůli sčítání lidu.  

 

10. kdo napsal Českou mši vánoční? 

Jakub Jan Ryba 

Jan Josef Ryba 

Jan Jakub Ryba 

 

11. Co původně znamenala zkratka C+M+B? 

Jména tří králů, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara 

Označoval domy příslušníku Cechu mistrů brašnářů. 

Latinské požehnání Christus mansionem benedicat  

 

12. Který den je považován za konec vánočního období? 

26. prosince 

31. prosince 

6. ledna 

 

Zda jste vyluštili kvíz správně se dozvíte v příštím čísle, kde zveřejníme 

správné odpovědi. 
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