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MILÍ ČTENÁŘI 
 

Tak k nám opět po roce přicházejí Vánoce… 

Když se řekne Vánoce, vybaví se každému  

z nás možná něco jiného. V řadě domácností  

startuje předvánoční chaos a hospodyňky  

mají plnou hlavu uklízení, pečení, nakupování a balení dárků.  

Pro pracující znamená konec roku zase mnoho uzávěrek  

a analýz, studenti mají v tomto období předtermíny zkoušek 

a termíny zápočtů, takže se mnohdy snaží odbýt si  

studijní povinnosti co nejdříve. Ti starší z nás se těší na chvíle 

v rodinném kruhu, kdy se vzpomíná, jak to bylo dřív… 

Snad se shodneme, že nejkrásnější v předvánočním období je těšení 

dětí. V jejich očích je v tomto čase vidět nefalšované očekávání – 

nejprve dané tím, zda je na Mikuláše neodnesou čerti, a pak jim 

v očích blýskají jiskřičky naděje, zda jim 

Ježíšek přinese to, co si přály.  
 

Ať už se nám pod pojmem „Vánoce jsou, když…“ 

vybaví cokoliv, přejme si společně, abychom byli schopni 

odpoutat se od toho všeho stresu a hektiky a udělali si čas na  

rodinu a přátele. Protože o tom to přece je 

– o společně strávených chvílích… 
 

A ve volných chvílích si ve vánočním čase můžete také pročíst 

letošní poslední vydání časopisu Náš Domov. 

Ohlédneme se za podzimními kulturními akcemi a dozvíte se, 

jaký program nás čeká v následujících měsících.  

Nechybí pranostiky na zimní měsíce, a protože vánoční 

čas je plný příběhů a pohádek, přinášíme vám jednu povídku 

z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše. 

Na závěr se pobavte doplněním vánoční křížovky 

a  usměje-li se na vás štěstí a bude vylosována právě 

vaše křížovka, obdržíte kalendář na rok 2017. 

TAK PŘÍJEMNÉ POČTENÍ! 
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OOOHHHLLLÉÉÉDDDNNNUUUTTTÍÍÍ   ZZZAAA   PPPOOODDDZZZIIIMMMNNNÍÍÍMMMIII   AAAKKKCCCEEEMMMIII   

ZÁŘÍ 

 

 

6. 9. – Turnaj domovů pro seniory v kuželkách 

 

Letošní 4. turnaj v kuželkách s sebou nesl novotu v podobě přidaného 

stanoviště – objednali jsme klasické dřevěné kuželky, pan Suk 

připravil výbornou dráhu a nové 

stanoviště „dřevěné kuželky“ bylo na 

světě. Měli jsme tak možnost na turnaji 

přivítat o dvě družstva navíc a po 

rozeslaných pozvánkách tedy účast 

nejrychleji potvrdily tyto domovy: 

Předklášteří, Boskovice, Sokolnice, Brno 

Okružní, Brno Podpěrova, Brno 

Věstonický, Brno Kociánka a my   

Po příjezdu měl každý tým v jídelně 

připravené své posezení s drobným 

občerstvením. Po přivítání a 

organizačních informacích se družstva 

vydala „do boje“ o body. Tři ze čtyř 

stanovišť byla venku, takže jsme byli 

celkem závislí na počasí… To nám nevyšlo 
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úplně ideálně, protože bylo docela chladno a i přes možnost zahřát se 

pod dekou jsme se všichni těšili na přestávku do jídelny. Během ní 

jsme si pochutnali na buchtě, zahřáli se kávou a čajem a dostali do 

těla vitamíny díky připravenému ovoci. Kdo měl zájem, mohl se 

zúčastnit prohlídky našeho Domova nebo si prolistovat časopis Náš 

Domov, který byl v jídelně volně k dispozici. Pak jsme se přioblékli a 

vyrazili na druhé kolo. Koule se koulela a kuželky padaly jedna za 

druhou na všech stanovištích – jak v ruských kuželkách, tak ve 

stolních, k zemi se potácely i nové dřevěné kuželky a na Mölkkách 

všichni cílili správně strategicky na kuželky s nejvyšším bodovým 

hodnocením 12, 11 a 10 – a že se některým opravdu dařilo! Po hodince 

pobíhání venku jsme se všichni s radostí přemístili zase do jídelny, 

kde jsme si s chutí pochutnali na obědě – řízek prostě přijde vhod 

vždycky   

Vyhlášení výsledků netrpělivě očekávali všichni přítomní. Pro 

medailové pozice byly připraveny dárkové balíčky sponzorované 

městem Letovice, dále diplomy, medaile a poháry. Pro ty, jež se na 

pomyslnou bednu neproházeli, byl připraven jako cena útěchy alespoň 

perníček a všem také zůstaly barevné odznáčky letošního turnaje. A 

jak to tedy všechno dopadlo? Na 3. místě se umístil tým z domova pro 

seniory Sokolnice s 292 body, 2. místo obsadili senioři z Brna – 

Podpěrova s rovnými 300 body a 1. místo 

vybojovalo s velkým přehledem (354 bodů) 

družstvo z domova pro seniory 

Předklášteří. Gratulace a ceny přijímali 

ocenění z rukou pana ředitele a pana 

starosty, který mezi nás opět dorazil na 

vyhlášení výsledků. Velmi mile nás v závěru 

překvapil pan Tejkal z Brna – Okružní, 

protože spontánně složil k celému dni 

krásnou básničku a byl oceněn velkým 

potleskem. I přes chladné počasí nikdo 

z přítomných neodmítnul tradiční společné 

focení v zahradě a pak jsme se už 

s přáním šťastné cesty se všemi rozloučili. 
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14. 9. 2016 Beseda s panem Širůčkem  

          o Tanzanii 

 

Pan Širůček nás přibližně před 

dvěma roky zaujal svým povídáním 

o Sluneční škole v Africe a letos 

jsme se domluvili, že se s námi 

přijede podělit o dojmy z Tanzanie. 

Na svou besedu přijel společně 

s kamarádkou Ladislavou Blažkovou, 

která ho vlastně k cestě do 

Tanzanie přiměla – protože se 

pohybuje na invalidním vozíku, bez doprovodu by nic takového 

nemohla podniknout, takže se dohodla se svým kamarádem Liborem 

Širůčkem a ten jí byl po celou dobu cestování nápomocen. Cílem 

putování do Tanzanie bylo dopravit tam traktor, který u nás už 

takříkajíc dosloužil, mohl se ale účelně uplatnit právě v takové zemi, 

jako je Tanzanie. A tam ho přijali s vděčností a velkou radostí. I 

přivítání českých „dopravců“ bylo vřelé a pobyt jistě obohatil nejen 

návštěvníky, ale i zdejší domorodce. Poslechli jsme si dojmy a zážitky 

našich vypravěčů, dozvěděli jsme se o stravovacích návycích, 

hygienických podmínkách a o tom, jak se v této zemi žije. Během 

pobytu zde navštívila paní Blažková a pan Širůček také místní 

sirotčinec, kde byla pro děti paní Blažková na vozíčku raritou, a proto 

kolem ní děti neustále poletovaly, pošťuchovaly ji a vymýšlely s ní 

různé hry.  

Celé povídání bylo velmi zajímavé a poutavé a posluchači odcházeli 

jistě plni dojmů… Je opravdu obdivuhodné, že se paní Blažková i přes 

svůj hendikep odvážila podniknout takový náročný výlet! A citát na 

závěr: „Je lepší se přecenit, než nezkusit něco, o čem si myslíte, že 

je nad vaše síly.“ – Ladislava Blažková. 
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20. 9. 2016 – Senior léto v Boskovicích 

 

Přiznáme se bez okolků, že na termín letošního Senior léta 

pořádaného tradičně Domovem pro seniory v Boskovicích jsme úplně 

zapomněli. Jaké v nás v úterý ráno 20. září propuklo zděšení, si ani 

neumíte představit. Naštěstí Lenka s Evou pružně zareagovaly a 

oslovily pana Jánošku, paní Bučkovou, paní Peškovou a pana Kalase 

Bohuslava, zda by vytvořili soutěžní tým a jeli nás do Boskovic 

reprezentovat. Dost jsme si oddechli, když všichni souhlasili  Hráči 

se s Evou a Lenkou poskládali do dvou osobních automobilů a vyrazili.  

Letošní soutěže byly připraveny ve stylu pohádkovém, a tak měli 

soutěžící možnost postupně si připomenout 9 pohádek. Zaměstnanci 

byli převlečeni za vodníka, babku kořenářku, Popelku, draka, 

princeznu, krále, Hloupého Honzu, šenkýřku a hrnčířku. Našemu 

družstvu se dařilo téměř ve všech disciplínách, nejvíce však v lovení 

rybiček, doplňování slov do písniček, přebírání párů bot a vymýšlení 

slov na dané písmenko. Mezery byly citelné u babky kořenářky, kde se 

našemu týmu nepodařilo rozpoznat většinu bylinek. Soutěžní 

disciplíny probíhaly venku, a i když svítilo sluníčko, přesto nemělo sílu 

pořádně zahřát, takže se všichni těšili do jídelny na teplý čaj. Po 

dobrém obědě si vzali slovo studenti SPgŠ Boskovice a všichni 

přítomní si zazpívali pár známých pohádkových písniček. Po nich se 

předvedli žáci základní a mateřské praktické školy Boskovice, kteří si 

připravili ukázky z pohádek. Na závěr všem zájemcům rozdali Orfovy 

nástroje a jídelna doslova hřměla, když všichni přítomní spontánně 

předváděli své hudební umění. V dobré náladě se pak zvolna přešlo na 

již očekávané vyhlašování. Mezi 7 družstev byly 

medaile rozdány následovně: bronz si 

odvezli do Předklášteří, stříbro 

zůstalo v Boskovicích a zlato 

jsme si odvezli do Letovic 

my! Radost byla opravdu 

veliká a s širokými úsměvy 

přebírali naši uživatelé od 

paní ředitelky perníkové 
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medaile, zlatý pohár, diplom a ještě letošní bonus pohádkově 

nazdobený dort. Po cestě domů vznikla z nečekané výhry tato píseň: 

„Nazdar sláva úspěchu, úspěchu, úspěchu, vyhráli jsme a už jsme tu, 

už jsme tady! Ředitel nás pochválí, pochválí, pochválí, že jsme pohár 

vyhráli, vyhráli jsme ho!!!“ Toto krásné a nečekané umístění se druhý 

den v klubovně patřičně také oslavilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 9. 2016 – Procházka do zahrady MŠ Komenského 

 

Na týden od 19. září 

jsme měli naplánovanou 

procházku do nedaleké 

MŠ, která se pyšní 

přírodní zahradou. Na 

procházku jsme se 

nakonec vydali až 

v pátek a vyplatilo se 

počkat. Počasí nám 

vyšlo nádherné – svítící 

sluníčko se krásně 

odráželo v barevných 

listech a umožnilo nám užít si téměř pohádkové podzimní dopoledne. 
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Po příchodu na zahradu jsme si prohlédli, co tam mají děti nového, ale 

jakmile děti vyběhly ven, příroda šla stranou. Z malých pracantů totiž 

nešlo spustit oči – děti si přinesly lopaty, smetáčky, kolečka – vše 

roztomile malé – a začaly pracovat na odvážení hlíny, aby mohl 

vzniknout další prvek v rámci přírodní zahrady, a to štěrkový záhon. 

Ani naše pohledy je nerozptýlily, pracovaly vytrvale a s chutí. Jiné 

děti nám zase předvedly, jak umí řádit na prolézačkách a houpačkách, 

zkrátka bylo se na co koukat. Poté, co jsme se zahřáli čajem a 

rozloučili se s dětmi, vydali jsme se pomalu na zpáteční cestu 

k Domovu. Paní učitelka slíbila, že nás s dětmi přijdou navštívit a 

podívají se na naše jezírko s rybičkami. Tak se budeme těšit  

 

27. 9. 2016 - Hudební vystoupení Michala a Ivany 

 

Svým hudebním vystoupením nás 

přijeli potěšit dva mladí 

a talentovaní hudebníci z Boskovic 

– Michal Knödl a Ivana Voříšková. 

Jejich tváře pro nás nejsou cizí; 

pozorní z vás si jistě uvědomili, 

že nám toto „duo“ vytvářelo 

několikrát hudební kulisu na 

společné vánoční večeři a loni 

jsme si společně s nimi zpívali v klubovně při punči (nejen) vánoční 

písničky. Tentokrát jsme si v jejich podání mohli vyslechnout písně 

např. od skupiny Nezmaři, Mascara nebo také několik z vlastní tvorby. 

O roztomilé rozptýlení se postarala dcera Ivanky, která se svými 

blonďatými kudrnatými vlásky vypadá jako andílek a vykouzlila úsměv 

na tváři všem, kdo si jí všimli.  

Zda se Michalovi a Ivance podařilo splnit účel – tedy přinést vám 

trochu potěšení a radosti – musíte posoudit sami, ale velký potlesk, 

který sklidili, nasvědčoval tomu, že jste snad byli spokojení  
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ŘÍJEN 

 

 

 

 
 

4. 10. 2016 Pavel Těžký a Martin Krajíček  

– hudební vystoupení 

 

V úterý 4. 10. 2016, v Týdnu sociálních služeb, k nám do Domova 

poprvé zavítal pan Martin Krajíček a pan Pavel Těžký 

z Boskovic. Oba jsou to velmi zkušení muzikanti, což bylo poznat 

hned při prvních tónech. (jen pro zajímavost – pan Krajíček 

spolupracoval s orchestry Pražské komorní filharmonie, 

Filharmonie Brno, Národního a Městského divadla Brno. Vlastní 

tvorbu prezentuje spolu se Zdeňkem Králem ve formaci KK 

Band. Pavel Těžký je členem kapely Trní, která mimo jiné hraje 

také vlastní písně z pera pana Těžkého. Založil Alternativní 

hudební školičku, ze které vzešlo několik zajímavých hudebních 

uskupení a sólistů.) 

Pan Krajíček u nás hrál na mandolínu a pan Těžký na kytaru. Zazněla 

směs trampských a folkových písní a slyšet jsme mohli i několik 

starších hitů „z archivu“. Tyto dva hudebníky byla radost poslouchat 

a hodina v jejich společnosti utekla jako voda. Snad se nám poštěstí a 

budeme mít příležitost si je ještě někdy poslechnout… 

Kromě tohoto výtečného vystoupení jsme 

v Týdnu sociálních služeb uspořádali výstavu 

výrobků našich uživatelů. Výrobky vznikaly 

během tvoření v klubovně a v dílničce a 

myslíme, že se skutečně povedly. K vidění byla 

pestrá škála různých věciček, od obrázků 

z koření, přes keramiku, pletené punčochy až po 

nejrůznější výrobky z látek. Všem uživatelkám, 

které klubovnu a dílničku navštěvují, děkujeme 

a oceňujeme jejich šikovnost a zručnost!  



10 

 

 

13. 10. 2016 - Divadelní soubor Vrabčáci 

 

Divadelní soubor Vrabčáci při Základní umělecké škole si připravil 

krásné muzikálové představení. Pod názvem „Karkulky“ se skrývalo 

roztomilé zpracování stejnojmenné pohádky z různých zemí světa. 

Tento divadelní kus nastudovala s dětmi paní učitelka Bočková, 

hudební doprovod zajistila paní učitelka Nečasová hrou na klávesy. A 

tak jsme se pobavili Karkulkou africkou či eskymáckou, prostě objeli 

jsme téměř celý svět a díky žákům ze ZUŠ jsme prožili velmi 

příjemné dopoledne. 
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25. 10. 2016 - Bramborákové odpoledne 

 

Po delší pauze se opět uskutečnilo bramborákové odpoledne. Všichni 

se na něj moc těšili, hlavně na ty výtečné bramboráky. V jídelně se 

zájemci rozdělili ke třem stolům, kde u jednoho se krájely škvarky na 

menší kousíčky a u zbylých dvou se míchalo těsto na bramboráky. 

Přidávalo se koření dle chutí přítomných a každý si těsto zkusil 

zamíchat. K míchání vyhrávala hudba dechového rázu a všichni se 

nedočkavě těšili na bramboráky. Tentokrát byl výběr ze tří druhů a 

to škvarkové, více česnekové a méně česnekové, neboli dietní. 

Bramboráčky se smažily z větší části na sádle s přídavkem oleje a ke 

křupavým bramboráčkům se podávalo chlazené pivo. Všichni se nad 

výbornou smaženou lahůdkou olizovali. Určitě si tuto akci opět 

zopakujeme  

 

27. 10. 2016 - Podzimní koncert paní Lídy Lujkové  

        a pana Milana Hakla 

 

Podzimní dny nám přišli zpříjemnit manželé Lída Lujková a Milan Hakl. 

Připravili si jako vždy skladby a básně z vlastní tvorby, se zpěvem 

a přednesem přímo od srdce pro naše uživatele. Na začátku 
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rozezpíval pan Hakl všechny přítomné známými písničkami a 

atmosféru tak výborně rozproudil. Zpěv byl doprovázen hrou na 

klávesy, paní Lujková prokládala celé vystoupení recitací autorských 

básní. Na závěr jídelna téměř hřměla radostným zpěvem a všichni byli 

jistě potěšeni krásným jablíčkem, které si každý mohl odnést jako 

symbol podzimu. Poděkování jsme vyjádřili mohutným potleskem a 

budeme se jistě těšit na další společné setkání. 

 

 

 

 

 

 

     LISTOPAD 

 

3. 11. 2016 - Hudební vystoupení  

 

V rámci kulturních akcí 

pořádaných sdružením 

PaLetA vystoupili první 

listopadový čtvrtek v 

jídelně žáci ze ZUŠ 

Letovice. Pod vedením paní 

učitelky Renaty Svobodové 

zpíval Jan Jukl – nadaný 

zpěvák, který nás svým 

hlasem všechny okouzlil a 

žačka Veronika Horáková. 

Doprovod na klávesy zajišťovala paní učitelka Lžičařová. Celé 

vystoupení bylo na profesionální úrovni a vystupující celou atmosféru 

podtrhli i svým svátečním oděvem, takže jsme si připadali jako na 

operním představení. Strávili jsme příjemné dopoledne a těšíme se na 

další program zajištěný sdružením PaLetA. 
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10. 11. 2016 - Turnaj v kuželkách a v čáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste jistě zaznamenali, letos v září se uskutečnil již 4. ročník 

našeho Turnaje v kuželkách. Zájemců o reprezentaci našeho Domova 

bylo hodně, ale družstvo se může skládat pouze ze čtyř hráčů. Proto 

jsme se tedy rozhodli, že si uspořádáme turnaj v kuželkách pro 

všechny naše uživatele, kteří budou mít zájem přijít si zahrát a 

pobavit se. Vytvořili jsme tři družstva, každé čítalo šest hráčů. 

Postupně všichni absolvovali tři stanoviště – stolní kuželky, dřevěné 

kuželky a čára a každý hráč měl vždy pět hodů na to, aby porazil co 

nejvíc kuželek a dopravil placky za čáru tak, aby to přineslo body  

Protože to všem soutěžícím dobře koulelo a házelo, měli jsme prostor 

si dřevěné kuželky zahrát ještě jednou, tentokrát se třemi hody. 

Nejlépe se dařilo panu Jánoškovi, který nasbíral celkem 34 bodů, za 

ním pak skončila paní Ryzí a na třetí příčku se proházela paní 

Přibylová. Družstvo, které nasbíralo nejvíc bodů – 151 – tvořili tito 

hráči – paní Pospíšilová, paní Kopáčková, pan Klávora, pan Jánoška, 

paní Rosenbergová a paní Ryzí. Všichni ocenění dostali sladkou 

odměnu, ale zkrátka nepřišli ani ostatní, protože si odnesli alespoň 

bonbón a dobrý pocit z toho, že se nebáli a turnaje se zúčastnili. Na 

konci jsme hromadně pronesli tradiční heslo „sportu zdar“ a 

plánujeme, že si tento náš „miniturnaj v kuželkách“ zase zopakujeme. 

 

18. 11. 2016 - Vystoupení sboru pod vedením pana Drábka 

 

Podruhé k nám zavítal pěvecký sbor pod vedením pana Drábka. Sbor 

je složen asi z 15 seniorů, kteří jsou obyvateli Penzionu v Boskovicích. 

Program, který si pro nás připravili, byl rozdělen do tří kategorií – za 
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doprovodu kláves a kytary zazněly známé písně z pohádek, z filmů a 

ostatní. Na všechny posluchače čekalo jedno milé překvapení – sbor 

se totiž naučil píseň „Madona“, která je u našich uživatelů velmi 

oblíbená. V jídelně panovala po celou dobu krásná atmosféra, všichni 

poslouchali a společně se sborem i zpívali. Vystupující jsme ocenili 

drobným pohoštěním a velkým a srdečným potleskem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 11. 2016 – Povídání o Madeiře 

 

Členové klubu důchodců v Letovicích 

rádi spolupracují a setkávají se 

s našimi uživateli. Paní Jana Pitnerová 

– vedoucí klubu - přijala naši výzvu a 

přišla nám povyprávět o své cestě na 

ostrov Madeira. S manželem zde byli 

v říjnu 2015 a kvůli vytíženosti paní 

Pitnerové jsme si museli na jejich povídání počkat, ale stálo to za to. 

Paní Pitnerová zpracovala informace o Madeiře a spolu s manželem, 

který se chopil promítání fotek, se s námi podělili o své zážitky a dojmy. 

Vzájemně se ve svých poznámkách doplňovali a společně nám představili 

tento ostrov s krásným podnebím. Setkání bylo příjemné a paní 

Pitnerová přislíbila do budoucna další besedu ze svých cest.  
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PROSINEC 

 

Vystoupení od PaLety + sbor pod vedením paní Nečasové 

Mikulášská nadílka 

Výroba vánočních svícnů 

Vystoupení studentů z Boskovic 

Pečení cukroví 

Společná vánoční večeře 

Rozdávání balíčků 

Hudební vystoupení 

 

LEDEN 

 

Vystoupení od PaLety 

Novoroční turnaj v šipkách 

Vystoupení paní Lujkové a pana Hakla 

 

ÚNOR 

 

Vystoupení od PaLety 

Hudební vystoupení 

Vystoupení mažoretek 

Masopustní bál 
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PROSINEC 
Marie Kuběnová 

Jan Klávora 

Anna Horská 

Irena Dutková 

Josef Švec 

Danuše Gořulová 

Ladislava Kubínová 

 

LEDEN 
Božena Nováková 

Věra Elblová 

Jaroslava Holková 

Vlastimila Bučková 

Jiřina Řehořová 

Emil Škaroupka 

Miroslava Slezáková 

 

ÚNOR 
Jarmila Tomanová 

Ladislav Topolář 

Ctibor Mrázek 

Františka Jakubcová 

Marta Hájková 

Anna Rybářová 

Růžena Fabičovicová 

Vlasta Kalasová 
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PPPRRRAAANNNOOOSSSTTTIIIKKKYYY   PPPRRROOO   NNNAAADDDCCCHHHÁÁÁZZZEEEJJJÍÍÍCCCÍÍÍ   OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   

 

 
PROSINEC 

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.  

Je-li na Silvestra větrno, bývá to dosti patrno.  

Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o 

Velikonocích plné kočiček.  

 

             LEDEN 

Na Tři krále o krok dále. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoká tráva poroste. 

Tancují-li v lednu komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří.  

 

ÚNOR 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.  

Svatá Dorota sněhem stromy ometá.  

V únoru když skřivan zpívá, chudobný rok potom bývá.  

 

 

 

Zdroj: http://www.pranostik.cz; http://www.pranostika.cz 
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VÁNOČNÍ PŘÍBĚH   

HAVRANÍ POSELSTVÍ 
 

Havran byl závistivý pták. Záviděl července, stehlíkovi i holubovi, protože byli 

mnohem krásnější. 

Vrabci a slavíkovi zase záviděl jejich krásný zpěv. A tak létal potemnělým 

nebem jako smutný stín a osaměle volal své krá krá. Jedné chladné prosincové 

noci havran náhle pocítil, že není sám. Nebe se kolem něj rozechvělo, jako by se 

chystalo přiletět celé hejno supů. 

Ale pak uslyšel nádherný zpěv. Nikdy by nevěřil, že ti podivní okřídlení tvorové 

mohou tak krásně zpívat. Znovu ho někde uvnitř píchla závist. 

Co to je za tajemné ptáky se zlatým hlasem? 
 

Nakonec však zvědavost zvítězila. Havran překonal svou žárlivost a pořádně se 

po nebi rozhlédl. Kolem nelétali ptáci, ale celý zástup zlatě zbarvených andělů. 

„Neseme vám radostnou zvěst“, zpívali andělé. „Máme dobrou zprávu. Dnes 

v noci se v Betlémě narodil Boží Syn! A ty, havrane, ji máš oznámit všem 

ostatním ptákům.“ 

„Já?“ zakrákal havran. „Proč zrovna já? Jsem ze všech ptáků nejošklivější 

a vidíte sami, jaký mám hlas. Nebudou mě chtít vůbec poslouchat!“ 

„Vybrán jsi byl ty“, zpívali dál andělé. A bez vysvětlování zmizli v noci. 

Co si měl havran počít? 

Ptáci se tu radostnou zvěst museli dozvědět a on byl vybrán, aby jim ji sdělil. 

Vrhl se z nebe rovnou dolů až ke korunám stromů a začal volat hlasem řezavým 

jako noční vítr: „Narodil se Spasitel!“  Křičel to na červenku, stehlíka i hrdličky. 

„Narodil se dnes v noci v Betlémě!“ 

„Musíme se mu letět poklonit“, začali si štěbetat a cvrlikat ptáci mezi sebou. 

Havran se divil, že se nikdo neposmívá jeho chraptivému hlasu. „Narodil se 

Spasitel!“ volal dál na vrabce a slavíky. „To musíme také honem letět“, 

odpověděli. A havran se opět nestačil divit, že se nikdo ani nezmínil o jeho 

ošklivém hlase. 
 

Nakonec se do Betléma rozletěl i havran. 

Viděl, jak Ježíšek natahuje ruku pro červenčiných krásných peříčkách, slyšel, 

jak si radostně brouká, když mu slavík zpíval ukolébavku. 

Chtěl by také něco udělat, nejen sedět v tmavém koutě na trámu prokousaném 

červotočem. 

V té chvíli mu v šumotu zlatých andělských křídel zašeptal milý hlas: „Copak 

nevidíš, že největší zásluhy máš právě ty? Kdybys dnes v noci neprobudil 

všechny ptáky, žádný by nepřiletěl.“ 

Potom anděl zmizel a s ním i všechna havranova závist. Beze strachu se snesl 

dolů k děťátku a připojil se k ostatním ptákům. 
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA: Znáte vánoční koledy? 
Vyzkoušejte se. Doplňte chybějící slova z útržků koled a zapište je na 

správná místa do křížovky. Křížovku vám na požádání předají 

volnočasové pracovnice a ti, na které se usměje štěstí a budou 

vylosováni, obdarujeme kalendářem na rok 2017. Pobavte se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 … se Kristus pán, veselme se 

2 Nesem vám noviny,… 

3 Paní máma…, koledu nám dala 

4 Hajdom hajdom… 

5 Tichá…, svatá noc 

6 Z betlémské krajiny… dejte 

7 Pásli… valaši 

8 Chtíc aby…, tak zpívala synáčkovi 

9 A co my ti nuzní dáme,… co nemáme 

10 Před tebou padáme,… své skládáme 

11 Já ti… tři kožičky, by zahřály  

12 Štědrej večer…, koledy přichystal 
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