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Uskutečněné akce v měsíci listopad 2021 

 

V dočasném domově Nejdek nás 3. listopadu navštívil 

římskokatolický farář P. Vladimír Müller, který provedl Mši s klienty 

ve společenské místnosti a poté navštívil klienty i na pokojích  

a provedl krátký pastorační rozhovor. 

Dne 4. listopadu nás v dočasném domově Nejdek navštívila 

pedikérka paní D. Peťáková, která poskytla klientům své služby dle 

jejich přání. Klienti jsou se službou spokojeni a těší se na další 

návštěvu. 

Ve čtvrtek 10. listopadu se v dočasném domově slavily narozeniny. 

Narozeniny společně s ostatními klienty oslavila paní Marta. Akce 

proběhla na společenské místnosti s poslechem hudby a pestrým 

občerstvením. Oslavu narozenin klienti vždy rádi slaví společně a na 

další oslavy se vzájemně zvou. 

V dočasném domově Nejdek se ve čtvrtek 10. listopadu konal 

filmový den - „Film na přání“. Klienti dočasného domova Nejdek  

si přáli vidět známý český film – Marečku, podejte mi pero z roku 

1979 natočený režisérem Oldřichem Lipským podle scénáře 

Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Kde je ve filmu ztvárněno  

jak dospělí dělníci si potřebující zvýšit kvalifikaci a docházejí opět 

do školy. Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje,  

je závodní radou donucen zasednout do lavice večerní průmyslovky. 

Potřebuje si totiž zvýšit kvalifikaci, aby mohl zůstat ve funkci  

i po chystané modernizaci podniku. S ním do lavic usedá pestrá 

směsice studentů - šplhoun Hujer, koketní paní Týfová, třídní rošťáci 

Tuček a Šlajs, zmatený Plha nebo věčný ospalec Dudek. Zkrátka 

chybí jen Hliník, který se odstěhoval do Humpolce. 

V pondělí 14. listopadu se konal v domově Pernink filmový den - 

Film na přání. Klienti si přáli vidět známý český film - Holky 

z porcelánu. Komedii Holky z porcelánu natočil v roce 1974 režisér 

Juraj Herz podle scénáře spisovatelky Jaromíry Kolárové. 
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„My jsme holky z porcelánu, život máme těžký“, stěžují si děvčata 

 z velkoskladu porcelánu. Příběh skupiny dívek, které pod vedením 

energické skladnice pracují ve skladu porcelánu a prožívají pracovní 

trable i tragikomické lásky. Filmy si klienti pouští ve společenské 

místnosti, která je vybavena velkou televizí a více židlemi. Klienti  

si udělají pohodlí, dají si kávu se zákuskem a film si vychutnají jako 

v kině. 

Ve středu 16. listopadu se v dočasném domově slavily narozeniny. 

Narozeniny společně s ostatními klienty oslavila paní Barbora a Jana. 

Akce proběhla na společenské místnosti s pestrým občerstvením.  

Na oslavu narozenin přišli zahrát na kytaru a harmoniku přátelé 

našich oslavenkyň. Oslavu narozenin klienti vždy rádi slaví společně 

a na další oslavy se vzájemně zvou. 

Dne 22. listopadu nás v domově Pernink navštívila pedikérka paní  

D. Peťáková, která poskytla klientům své služby dle jejich přání. 

Klienti jsou se službou spokojeni a těší se na další návštěvu. 

Klienti se v rámci ergoterapie a arteterapie zapojili společně  

do výzdoby domova, zdobení vánočních stromků, výroby 

dekoračních stromků, věnců, papírových hvězd, malování  

a vystřihování zimní dekorace. Výroba dekorací je nadchla a všem 

šla od ruky. Nyní zdobí jejich pokoje a prostory v domově Pernink  

i v dočasném domově Nejdek. 

Dne 22. listopadu nás navštívil v domově Pernink pastorační vikář  

a asistent pan Patrik Kovaľ z Římskokatolické církve Ostrov  

a vykonal Mši svatou, která se konala ve společenské místnosti, kde 

se klienti scházejí. Klienti mají vždy radost, když se s farářem vidí  

a můžou si popovídat. 

V dočasném domově v Nejdku v pátek 25. listopadu nás navštívily 

kadeřnice Mirka Navrátilová s dcerou Beátou, které klientům 

zprostředkovaly služby dle jejich přání. Klienti jsou vždy spokojeni 

a těší se na další návštěvu.  
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Plánované akce na měsíc prosinec 

Mše v dočasném Domově Nejdek – 1. 12. 2022 

Mše v Domově Pernink – 20. 12. 2022  

Film na přání v dočasném Domově Nejdek – 7. 12. 2022 

Kadeřnice v Domově Pernink – 5. 12. 2022  

Film na přání v Domově Pernink – 12. 12. 2022 

Kroužek vaření v dočasném Domově Nejdek – 21. 12. 2022 

Kroužek vaření v Domově Pernink – 6. 12. 2022 a 9. 12. 2022 

Taneční odpoledne v Hotelu Modrá Hvězda – 14. 12. 2022 

Vystoupení dětí ZŠ Ostrov – 22. 12. 2022 
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PROSINEC 
Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední 

měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako 

září 21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí 

nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na severní polokouli 

nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. 

V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se 

jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V 

roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den, 

začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince advent. 

Pokud je 29., 30. nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto 

dny k prvnímu týdnu příštího roku. V takovém případě končí poslední 

týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má 

vždy 52 kalendářních týdnů. 

Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), 

což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne 

(probleskne) mezi mraky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obratn%C3%ADk_Kozoroha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
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Vánoce 

jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek 

(Slavnost Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. 

prosince. Předchází mu doba adventní a Štědrý den jako příprava na 

vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické 

církvi dle tradičního kalendáře do Hromnic 2. února, dle kalendáře 

po Druhém vatikánském koncilu do neděle po 6. lednu,[1] v jiných 

západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve 

většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje 

podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti 

připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském 

slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je 

doloženo ze 4. století z Říma. 

K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční 

stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice 

nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce 

v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky 

a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.  

 

Proč a jak slavíme Vánoce? 
Druhé nejvýznamnější křesťanské svátky slaví i ti, kteří v boha 

nevěří. Vánoce mají být svátky míru a klidu, a i když si před nimi 

někteří z nás málem uženou infarkt při shánění dárků a zajišťování 

všeho potřebného, aby byly dokonalé, nedá na ně většina z nás 

dopustit.  

Proč ale vlastně Vánoce slavíme? A jak? Na 24. prosince připadají v 

České republice nejoblíbenější svátky - Vánoce. Děti se těší na 

dárky od Ježíšky a dospělí se před nimi stresují. Jak tradice tohoto 

svátku vznikla a co znamenají? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromnice_(sv%C3%A1tek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_cukrov%C3%AD
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Vánoce jsou druhým nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, 

hned po Velikonocích. V křesťanské tradici jsou oslavou narození 

Ježíše Krista a správně se slaví od 25. prosince do první neděle po 6. 

lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. 

prosinec jako datum Kristova narození a oslava tohoto narození je 

dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. 

V České republice je nejvýznamnějším dnem Vánoc Štědrý den, 

24. prosinec, kdy se v rodinách podává štědrovečerní večeře, pod 

ozdobeným stromkem se předávají dárky nejbližším a dodržují se 

různé tradice. Mezi ty nejznámější patří rozkrajování jablíčka, aby 

se zjistilo, zda bude dotyčný příští rok zdravý, lití olova a věštění ze 

vzniklých tvarů, házení střevícem pro zjištění, zda se dívka či 

chlapec v příštím roce ´dostanou´ z chalupy. 

O Štědrém dnu je večer na stole obvykle rybí polévka a smažený 

kapr s bramborovým salátem. Mnohé rodiny ale kapří maso 

nahrazují smaženým vepřovým řízkem nebo jinou, často i exotickou 

rybou. Tradičním pokrmem byl na Štědrý den také Kuba, směs z 

krup a hub, ochucená majoránkou a česnekem, pečená v troubě. 

Samozřejmostí je po celé svátky vánoční cukroví, kterého je spousta 

druhů, mezi nejoblíbenější u nás patří vanilkové rohlíčky, linecké, 

pracny, perníčky a podobně. 

Na sklonku dne se pak chodívá do kostela na Půlnoční, mši svatou 

přitom absolvují často i nevěřící, kteří to vnímají jako vánoční 

tradici. 

 

Zajímavosti o Vánocích 
Vánoční stromek je v našich končinách poměrně novou záležitostí. 

V českých rodinách se začal objevovat až v 19. století poté, co je 

poprvé ozdobil v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. 

Liebich na svém libeňském zámečku. Zvyk zdobit stromek k nám 

přišel z německých zemí. 
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S Vánocemi je ale spojena i řada pověr. Kromě hospodyně 

například nesměl nikdo vstát od stolu, dokud ostatní nedojedli, 

někde zase panovala pověra, že u štědrovečerní večeře nesmí být 

sudý počet stolujících a přidal se pro jistotu talíř pro případného 

hosta.                                                                                                       

Silvestr  
v některých jazycích a dříve také v češtině Sylvestr) je mužské 

křestní jméno latinského původu (latinsky silva – les, silvestris – 

lesní, tedy „muž z lesa“.  

Podle českého a slovenského kalendáře 

má svátek 31. prosince (protože 31. prosince 335 zemřel 

papež Silvestr I.), tedy na konci roku, proto na tento den 

připadají silvestrovské oslavy.                             Zdroj: wikipedie 

                                                                        

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmeniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/335
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestr_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestrovsk%C3%A9_oslavy
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        Služby v dočasném domově Nejdek 

Mše svatá - návštěva faráře P. V. Müllera. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Podzimní tvoření – dlabání dýně   
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           Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 

Film na přání – Marečku, podejte mi pero    
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Oslava narozenin pí. Marty 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Oslava narozenin pí. Marty 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Oslava narozenin paní Barbory a Jany  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Oslava narozenin paní Barbory a Jany   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

 

Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě stromečků, která 

ozdobí nejen společenské místnosti, ale hlavně pomáhají 

naladit sváteční atmosféru. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Vyrábíme vánoční dekoraci z papíru, která ozdobí zákoutí 

a větvičky, které naladí sváteční atmosféru.  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

  

Zdobení vánočního stromečku  

 

Blíží se první adventní neděle, a tak jsme se s klienty 

pustili společně do adventní výzdoby. Někteří pomáhali 

zdobit, jiní navlékali šňůrky na keramické výrobky a 

vytvářeli hvězdičky.   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Zdobíme vánoční stromeček  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Aby si svátky naši klienti mohli vychutnat co nejdéle, 

začali jsme postupně zdobit vánoční stromečky po celém 

našem domově. 
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Služby v dočasném domově Nejdek 

Návštěva kadeřnice  
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Kadeřnice klientům a personálu upekly sladké pohoštění, všem moc chutnalo, děkujeme  
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Aktivity v domově Pernink 

 

Ranní rozcvička na kole v délce 10 minut  
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Aktivity v domově Pernink 

Cvičení paměti - oblíbená hra BINGO.   
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Kreativní tvoření – vyrábíme andělíčky a hvězdičky  
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Aktivity konané v domově Pernink 
 

Vyrábíme vánoční hvězdy a andělíčky a zdobíme stromeček 
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Aby si svátky naši klienti mohli vychutnat co nejdéle, 

začali jsme postupně zdobit vánoční stromečky po celém 

našem domově. 
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Zdobíme vánoční stromeček na společenské místnosti 
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Osmisměrka 
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Osmisměrka  
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Oblíbená křížovka  
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Pár vtípků pro zasmání 😊 
 

„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena potřebuje doma 

pomoct s vánočním úklidem,“ ptá se Rudolf v práci.   „To 

si se zbláznil, Rudo? Víš, jak jsme na tom před Vánoci, 

kvůli takové pitomosti ti volno dát nemůžu!“ „Díky, šéfe,“ 

uleví se Rudovi, „já věděl, že je na tebe spolehnutí!” 

 

Pan Novák se chlubí svému kamarádovi: „K Vánocům od 

manželky dostanu novou rybářskou soupravu, našel jsem 

to u ní ve skříni!“ „Tak to já asi dostanu nahatého chlapa!“ 

 

Pan Hlavan sedí po Vánocích v hospodě a lamentuje nad 

nadílkou: „Zase jsem dostal košili, a zase s břichem!“ 

 

Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? Ta 

mu odvětí: „Nevím.“ Uběhne pár dní a oba sedí pod 

štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. Žena se 

pustí do vybalování, když tu na ní z lesklého papíru 

vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. -„Co je to?“ nechápe 

manželka. -„Nevím.“ muž na to. 

 

„Dal jsem manželce pod stromek psa.” 

„A proč psa?” 

„Už se těším, jak mě s ním bude posílat večer ven!” 

 

Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?” „Chlapče, když se tak 

podívám na většinu dárků, řekl bych, že je z Číny.” 

 
                                                    Křížovka, osmisměrka, vtipy - Zdroj: internet  
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Všem oslavencům, kteří oslavili jmeniny  

a narozeniny v měsíci listopadu 

gratulujeme, přejeme hodně zdraví, 

štěstí a životní pohodu. 
 

                                                                                                              

 

 

 

 
                                                                          

                                                     

Zpracovala J. Uhlíková 
                                                   

 


