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Čas adventu a Vánoc
Období příprav na Vánoce začíná první adventní nedělí, i když vánoční
výzdoba se v obchodech objevuje mnohem dřív, zajímavostí je to, že kdysi
začínal advent už na sv. Martina.
V oknech se rozsvěcují adventní hvězdy, dětem kupujeme adventní
kalendáře, domov si zdobíme adventními věnci, na kterých postupně
zapalujeme o adventních nedělích svíčky. Advent je období čtyř neděl před
Vánocemi, období naděje a očekávání příchodu Vykupitele, který se má narodit
a přinést lidstvu spasení.
Kdysi bylo celé období vyplněno vážným soustředěním a pokáním. Chodilo
se časně zrána do kostela na roráty, adventní mši, která se nazývá podle
prvních slov zpívané písně Rorate coeli, česky Dejte rosu, nebesa.
Mezi tradiční lidové zvyky adventu patří obchůzka různých postav, z nichž
nejpopulárnější je svatý Mikuláš. Chodí v průvodu anděla a čerta, ale dříve byly
mikulášské průvody mnohem bohatší, podobaly se spíše průvodům
masopustním.
Sváteční dobroty, které v adventní době chystáme, byly už kdysi jaksi
z „dovozu“ – vanilka, skořice, hřebíček, anýz …
A protože Vánoce už opravdu přicházejí, „štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujem vám, nejdřív panu hospodáři, pak vašim dítkám!“
Hana Bártová
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Pořadí nejčastějších příjmení v ČR
V minulém čísle jsme si povídali o tom, jak a proč vznikla naše příjmení
a uvedli jsme si pořadí prvních dvaceti nejčastějších příjmení. Pojďme nyní
pokračovat a uveďme si další dvacítku:
21. Sedláček
22. Zeman
23. Doležal
24. Kolář
25. Sýkora
26. Navrátil
27. Čermák
28. Bláha
29. Urban
30. Vaněk

31. Blažek
32. Kratochvíl
33. Kříž
34. Kovář
35. Šimek
36. Kopecký
37. Bartoš
38. Müller
39. Vlček
40. Konečný

Podle knihy Jména tajemství zbavená zpracovala Hana Bártová

NOVÁK

Hrdlička

Parůžek

Svobodová
Šimková

Malá

Tachecí

Ponocný

KOLÁŘ

Putna
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Rekapitulace mého pobytu v DpS Telč
V lednu tomu budou dva roky, co jsem nastoupil do domova z Azylového domu
pro muže v Třebíči. Vzhledem k tomu, že jsem se domníval, že pobyt v
takových zařízeních je spíš formou odkladu člověka, byl jsem mile překvapen.
Jednak uvítáním, kterého se mi při příjezdu dostalo a také programem, který
se zde nabízí.
Po týdnu jsem se seznámil s klíčovou pracovnicí p. Kadlecovou, která mi
vysvětlila smysl naší spolupráce. Vzhledem k tomu, že jsem byl ve špatném
psychickém stavu, upřímně řečeno mi bylo lhostejno, jak se moje klíčová
pracovnice jmenuje a co je její náplní práce. Asi po 2 – 3 měsících jsem
pochopil, že se snaží mi opravdu pomoci. Naše spolupráce se výrazně zlepšila.
Díky ní jsem se naučil používat PC a to mi umožnilo navázat kontakt s rodinou.
Také oceňuji to, že se na ni můžu se vším s důvěrou obrátit a vše společně
vyřešíme.
Zpočátku jsem naše kluby (Út a Čt) bral jen jako zabití času, ale postupně
jsem změnil názor – dnes mě to baví a těším se.
Ani jsem už nepředpokládal, že se budu aktivně účastnit sportovních
setkání a soutěží.
Také musím říci, že kolektiv pracovníků společně s vedením je vstřícný,
milý a obětavý.
Podle vyprávění pana Vladimíra Hansla
zapsala Hana Bártová, sociální pracovnice
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Vánoční zpívání s dobrovolníky
Vůně skořice a vanilky, pečení vánočního cukroví, nazdobený stromeček …..
něco tomu ještě chybí! Návštěva milých přátel a dětské švitoření! Pak je
vánoční atmosféra dokonalá. To si ověřili klienti i zaměstnanci Domova pro
seniory v Telči ve středu 16. 12. 2015 při návštěvě dobrovolníků ze Sdílení o.p.s.
Radost pohledět byla i na krojované děti a učitelky ze souboru Krahuláček,
které se postaraly o hudební doprovod. Na programu byly vánoční koledy,
rozdávání dárečků a návštěva u klientů na jejich pokojích. Zvuk harmoniky,
dětské hlásky, pohlazení a známé tváře našich dobrovolníků vyloudily úsměvy
na tvářích klientů, leckde se objevily i slzičky dojetí. Krásné a spontánní
odpoledne završilo setkání hostů s ředitelkou Marikou Krejčí, která našim
pravidelným návštěvníkům poděkovala za jejich dobrovolnickou práci a
popřála jim do příštího roku pevné zdraví, mnoho elánu a nadšení pro jejich
práci.
Lenka Pelejová
sociální pracovnice
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Rodina s námi, my s rodinou
„Pěkné odpoledne, krásný program, super nápad, budeme se těšit na příště!“
Tak hodnotili rodinní příslušníci našich klientů akci, kterou připravili
zaměstnanci Domova pro seniory v Telči na sobotu 24. 10. 2015. Všichni
návštěvníci se mohli seznámit s aktivitami, které pro klienty zajišťuje domov
v průběhu celého roku. Pohodu celého odpoledne umocňovalo slunečné počasí,
k tanci či poslechu zahráli manželé Doležalovi alias „Sádlo v pohybu“
a pomocnou ruku nabídli dobrovolníci ze Sdílení o. p. s. Telč.
Rodinná akce, která byla již druhá v pořadí, se opět vydařila a přítomní
dostali slib paní ředitelky Mariky Krejčí, že příští rok se sejdeme opět - možná
už v letních měsících.
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Narozeniny klietů
V měsíci listopad má narozeniny
4. 11. – paní Hamerníková Vlasta
8. 11. – paní Šenková Marie
14. 11. – paní Kusáková Ludmila
15. 11. – paní Tomášová Milada

V měsíci prosinec má narozeniny
9. 12. – pan Čumpl Jaroslav
25. 12. – pan Wisinger Robert
25. 12. – paní Buchtelová Anežka
27. 12. – paní Bartušková Vlasta
31. 12. – pan Pospíchal Karel
Přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
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Kdo to přečte? 
7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3,
J4K N453 MY5L D0K4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1!
PU50B1V3 V3C1!
N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D,
N4 70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157
4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1.
BUD N4 53B3 HRDY! P0UZ3 N3K73R1 L1D3
70HL3 M0H0U PR3C157.
PR051M P05L1 70 D4L3, P0KUD 70 UM15
PŘ3C157.
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Vtipy o Vánocích
Stromeček z IKEY
IKEA - Umělý vánoční stromek - příbalový leták:
Tyčka - 1 ks.
Větve - 46 ks.
Jehličí - 13 543 ks.
Montážní lepidlo - 3 litry.
Dodržování tradic
„My vánoční tradice dodržujeme,” vypráví pan Smotlacha. „Kluci si vždycky
koledují o pár facek. A taky je vždycky dostanou!”
Rychlé rumové pralinky
Vezmeš dutou čokoládovou figurku, ukousneš jí hlavu a doliješ rumem - a je to
připraveno ke konzumaci!
A pak že pečení na Vánoce zabere hodně času ...
Sušenkové Vánoce
Sousedky stojí na chodbě a drbou. Okolo jde Pepíček a slyší, co si paní od vedle
povídají. Přijde domů a říká tátovi: „Tati, letos budeme mít hodně cukroví.”
„Jak to?” odpoví táta.
„No protože sousedky říkaly, že máma už měsíc peče s listonošem.”
Doba pro rozvod
„Chtěla bych se rozvést, pane doktore, kdy by to podle vás bylo nejlepší?”
„Na Vánoce.”
„A proč na Vánoce?”
„Byl by to od vás nejkrásnější dárek manželovi!”
Přání kněze
Kněz o vánoční mši káže lidem v kostele: „Nekraďte, nepodvádějte, chovejte se
slušně jeden k druhému, nenadávejte si, nebuďte na sebe jako zvířata, konejte
dobré skutky ... Všechno se má jednou zkusit!”
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Milí klienti,
vážení spolupracovníci,
návštěvníci,
přátelé a známí
děkujeme Vám všem za přízeň, kterou jste v uplynulém roce
věnovali našemu čtvrtletníku
a přejeme Vám do Nového roku štěstí, zdraví,
osobní i pracovní úspěchy.

Vaše redakce
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