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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 
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Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 



2 
 

Prosinec bývá nejkrásnějším měsícem v roce, hlavně z pohledu 

dětí.  

I když to za okny zatím moc nevypadá, máme tu advent - dobu 

čekání  na Ježíška.  

Adventní čas nás připravuje na dobu vánoční. Vyrábíme si 

adventní věnce, zapálíme první adventní svíčku.  

Při pomyšlení na Vánoce se nám jistě vybaví stříhání 

“Barborek“, házení botou, pouštění skořápek, rozkrajování 

jablíček. Adventní čas je doba, kdy každý rád vzpomene na své 

dětství, atmosféru vánočního chystání a milá setkávání s 

blízkými.  

Rozdáváme radost, lásku, pohodu. Vánoce jsou časem 

splněných přání. A zvlášť teď si určitě všichni přejeme ze všeho 

nejvíc zdraví a setkávání se svými blízkými. 

Klidný a krásný čas vánoční Vám přejí Eva Plívová, Dana 

Matoušková, Olga Švecová – Vaše sociální pracovnice 
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Vážení obyvatelé, kolegyně a kolegové, čtenáři Měsíčníku, 

možná se stejně jako já podivujete, že už se opět blíží konec 

roku, který byl a stále je poznamenaný celosvětovou pandemií. 

Život v Domově se nám od brzkého jara ještě nevrátil do 

starých kolejí.  

Věřte, že děláme vše proto, aby se onemocnění Covid 19 dále 

nešířilo a bylo o Vás dobře postaráno. Ke zvládnutí personální 

situace nám moc pomáhají dobrovolníci a studenti. Za jejich 

pomoc jsme velice vděční. 

Adventní čas je pro nás všechny jedno z nejkrásnějších období 

v roce. Jsme zvyklí potkávat se se svými blízkými. Dlouhé 

odloučení od rodin nikomu neprospívá, proto bychom chtěli 

brzy návštěvy v Domově za určitých podmínek umožnit.  

Adventní čas je také časem k zamyšlení. Co je opravdu 

důležité? Už dávno všichni víme, že Vánoce nejsou o dárcích. 

Máme, co potřebujeme a možná i to, co nepotřebujeme. Raduji 

se, že jsem se uzdravila a vím, co potřebuji – zdraví, klid a 

pohodu. To přeji i Vám. 

Přemíra hodování také škodí zdraví. Proto i o Vánocích jezme 

a pijme střídmě, nepřejídejme se, pokud to zdravotní stav 
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dovolí, věnujme se pohybu. Nezapomínejme na úsměv a humor. 

Mnoho lidí na Vás myslí a přeje Vám plno radostí, požehnání a 

potěchy. Věřím, že se brzy vše zase v dobré obrátí. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, kteří 

se na péči a chodu Domova s láskou podílejí, velmi děkuji za 

jejich práci, flexibilitu, ochotu měnit pracovní zařazení a náplň 

práce tak, jak to dnešní situace vyžaduje. 

Budeme se společně  snažit, abychom  svátky v Domově prožili 

co nejpříjemněji, aby atmosféra byla vánoční a uděláme 

maximum proto,  aby nikdo nestrávil Vánoce se smutkem 

v očích. 

Ať máte nejen o Vánocích hodně důvodů k radosti. 

 

                                                                              Vaše ředitelka 
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I prosinec bude v Domově netradiční. Jak jistě všichni 

víte, situace stále neumožňuje návštěvy, není tedy 

možné plánovat ani tradiční vánoční vystoupení, na 

která jsme zvyklí. S největší pravděpodobností tedy letos 

žádná neproběhnou a s nadějí vyhlížíme alespoň 

k rozvolnění v oblasti návštěv Vašich blízkých. 

Moc rádi bychom Vám také umožnili společné setkání 

při Štědrovečerní večeři. K tomu bude nutné nejen 

„vládní rozvolnění“, ale také hotová rekonstrukce na 

kuchyni. 

O všech změnách budete včas informováni, čtěte 

nástěnky, poslouchejte domovský rozhlas a doptávejte 

se personálu. 

Přejeme Vám klidný advent prožitý ve zdraví !!! 
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o O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. 

o Po svaté Baruši střež nosu i uší! 

o O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

o Svatý Mikuláš splachuje břehy. 

o Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

o Není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený. 

o Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

o Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu. 

o Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 

o O svaté Albíně schovej se do síně. 

o Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. 

o Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. 



7 
 

  

Tichá noc pochází z Rakouska a vznikla vlastně 

omylem 

Praha - S Vánocemi jsou spojené i kostelní zvony a dav 

zachumlaných lidí, kteří 24. prosince těsně před 

půlnocí spěchají do kostela. Ještě než začne tradiční půlnoční 

mše, rozezní se kostelem vánoční koledy, které patří 

k Vánocům stejně jako stromeček, dárečky, televizní pohádky 

a spousta dalších vánočních zvyků. Koledy neznáme jen 

z kostela, v mnohých domácnostech nás provázejí celými 

vánočními svátky. A právě jedna z nejznámějších koled Tichá 

noc zazněla poprvé na Štědrý den roku 1818 v kostelíku 

rakouské vesničky Oberndorf na Salzbursku. 

Dnes neodmyslitelná součást Vánoc je prostá vřelá píseň, 

vyjadřující klid, svatost štědrovečerní noci a narození syna 

božího. Zakrátko doslova zlidověla. Postupem času se stala 

natolik populární, že byla přeložena do více jak 300 jazyků a 

rozletěla se do celého světa. Zpívá se dokonce i v zemích, kde 

se Vánoce ani neslaví. 

Tichá noc - místem původu je hornorakouské městečko 

Oberndorf, nedaleko Salzburku. Traduje se, že dnes slavná 
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hudební legenda by nevznikla, nebýt hladových myšek, které v 

zimě roku 1818 proděravěly kožené měchy varhan v 

oberndorfském kostelíku svatého Mikuláše. Místní 

varhaník  Franz Xaver Gruber proto právě na Štědrý 

den zhudebnil pro sólové hlasy, sbor a kytaru báseň, kterou mu 

přinesl pomocník faráře Joseph Franz Mohr. A o půlnoci už 

zaznělo šest strof tehdy ještě „Písně z nebes“ začínající slovy: 

„Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft… “ (Tichá noc! 

Svatá noc! Všichni spí…). 

Nová píseň  neměla příliš velký ohlas. Až když do Oberndorfu 

zavítal varhaník Karl Mauracher, který opravil místní varhany, 

nastal zlom. Gruber mu zahrál svou koledu a Mauracher byl 

nadšen. Odvezl si koledu a ta byla hrána po celém světě. V 

nedalekém Tyrolsku jí doslova reklamní službu udělali 

podnikaví rukavičkáři Strasserovi, kteří na ni lákali zákazníky 

na jarmarcích. V roce 1828 zazněla píseň na veřejném koncertě 

a zalíbila se rovněž saskému králi Bedřichu Augustovi. A v roce 

1839 zněla ve vánočním New Yorku a zanedlouho se ocitla ve 

zpěvnících snad všech církví v Americe. 

Díky evropským přistěhovalcům se pak Tichá noc dostala do 

Spojených států, kde se z ní stal ten správný vánoční hit. Za 

svou popularitu může poděkovat zpěváku Bingu Crosbymu, 
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který jako první začal natáčet vánoční desky. Zpočátku nechtěl 

o rakouské koledě ani slyšet, ale nakonec se dal přemluvit a u 

příležitosti prvních Vánoc, kdy byly USA ve druhé světové 

válce, Tichou noc přece jen natočil. Prodalo se jí tehdy sedm 

milionů kusů a stala tak na dlouhá léta jednou 

z nejprodávanějších desek. 

Zatímco věhlas Tiché noci stoupal, její autoři upadali v 

zapomnění. Píseň byla dlouho považována za tyrolskou 

lidovou, ale autorství bylo vzhledem k „vznešené“ melodii 

připisováno také velkým skladatelům, prý i Mozartovi a 

Haydnovi, respektive jeho mladšímu bratrovi Michaelu 

Haydnovi. Pravým původcům skladbičky faráři Mohrovi a 

kantoru Gruberovi bylo autorství přiznáno až dlouhý čas po 

jejich smrti. 

V žebříčku vánočních „hitů“ bývá stále na předních místech a 

nechybí na 

žádném pořádném 

vánočním albu 

předních operních 

pěvců či zpěváků 

popmusic. 

Neopakovatelná 
Oberndorf u Salcburku. Kaple Stille Nacht (Tichá noc). 
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Tichá noc v podání snad nejoblíbenějšího interpreta vánočních 

songů Elvise Presleyho patří dodnes k dokonalému kouzlu 

Vánoc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tichá noc, svatá noc, 

jala lid v blahý klid  

Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, 

hvězdy při svitu u jeslí dlí, 

v nichž malé děťátko spí, 

v nichž malé děťátko spí. 

 

Tichá noc, svatá noc, 

co anděl vyprávěl, 

prišed s jasností v pastýřův stan, 

zní již z výsosti z všech země stran: 

Vám je dnes spasitel dán 

přišel Kristus pán! 

 

Tichá noc, svatá noc, 

Ježíšku na líčku 

boží láska si s úsměvem hrá, 

zpod zlaté řasy k nám vyzírá, 

že nám až srdéčko plá, 

vstříc mu vděčně plá. 

 



11 
 

 
O městě Betlém a jeho významu  

„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, 

aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Všichni se šli dát 

zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z 

města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá 

Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal 

zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když 

tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, 

protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ Kdo by neznal 

tento biblický příběh, díky kterému slavíme každý rok Vánoce? 

Narození Ježíše Krista v Betlémě před 2000 lety je událostí, 

kterou zná celý svět. Věřící křesťané se alespoň jednou za život 

snaží dostat na 

místo, kde se tato 

důležitá událost 

odehrála, do města 

Betléma. Město 

Betlém není daleko od Jeruzaléma. Projedete několika 
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moderními čtvrtěmi a jste na místě. Betlém patří pod 

Palestinskou samosprávu, proto se u vstupu vyžaduje zastavit u 

cestné kontroly a někdy také ukázat pas. Většinou ale u vstupu 

do Betléma dlouho nečekáte. Do města Vánoc je tak možné 

dojet taxíkem, nebo i veřejnou dopravou.  

 

Místo narození Ježíše Krista  

Co vás jako první v Betlémě přivítá? Zcela jistě zvonice desítek, 

ne-li stovek kostelů, které tady za staletí postavili zástupci 

různých křesťanských církví. Ten nejdůležitější kostel je na 

náměstí Jesliček, a jmenuje se Bazilika Narození Páně. Pod 

tímto křižáckým kostelem, který připomíná pevnost, se nachází 

systém přírodně vytvořených vápencových jeskyní, ze kterých 

jedna je označována jako místo narození Ježíše Krista. Nachází 

se přímo pod hlavním oltářem a je to místo opravdu posvátné. 

Přesné místo narození označuje čtrnácticípá hvězda a nad ní 

lampy, 

představující 

různé 

křesťanské 

denominace z 

celého světa. 
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Panna Marie po narození uložila své děťátko do jeslí, které mají 

svou vlastní kapličku v té samé jeskyni. Hned vedle tohoto 

svatého místa je kostel sv. Kateřiny, odkud se vánoční 

bohoslužby vysílají i do Evropských zemí. Před kostelem je 

vždy o adventu postaven velký vánoční strom, 

ozdobený světly.  

Vánoční Betlém  

Město Betlém není žádným velkoměstem, byť v jeho 

aglomeraci žije necelých sto tisíc lidí. Udržel si ráz příjemného 

vánočního městečka, kde vás z olivového dřeva vyřezané 

betlémy vítají na každém kroku. Dřevořezbě se obyvatelé 

Betléma, zejména ti křesťanského vyznání, věnují již dlouhá 

staletí, protože tak dlouho již trvají poutě na toto místo. Kromě 

suvenýru z voňavého olivového dřeva stojí za to ochutnat v 

Betlémě panenský olivový olej a místní víno, které se vyrábí 

pod záštitou kláštera Cremisan.   
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24. prosince se všichni těšíme na Štědrý den, Adam s Evou však 

ještě o něco více, protože slaví svůj svátek. Kdo ale Adam 

s Evou byli a jak se dopustili prvního 

hříchu? 

 

ADAM A EVA 

Bůh svěřil Adamovi a Evě svůj nový 

svět – měli se starat o rostliny a stromy, 

o ptáky, ryby a zvířata. Dal jim krásné 

místo, kde mohli žít. Byly tam studené 

řeky, stromy, které vrhaly stín, a mnoho různých druhů ovoce 

k jídlu. To místo bylo nazýváno zahrada Eden. Adam a Eva byli 

velmi šťastní. Jenom o jedné jediné věci jim Bůh řekl, že ji 

nikdy nemají dělat. Neměli jíst ovoce z jednoho zvláštního 

stromu – stromu poznání dobra a zla. Bůh jim řekl, že zemřou, 

když z něho budou jíst. A tak Adam a Eva žili jako Boží přátelé. 

A dělali to, co si Bůh přál. 

Ale byl tam někdo, kdo chtěl Boží svět zkazit. Jednoho dne, 

když šla Eva kolem onoho zvláštního stromu, stromu poznání 

dobra a zla, uslyšela tlumený, syčivý hlas hada. “Podívej, jak je 
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to ovoce dobré! Nesbíhají se ti na něj sliny? Nechceš ho 

ochutnat? Ovoce tě udělá moudrou. Když ho sníš, budeš 

moudrá jako Bůh.” Eva naslouchala hadovu tlumenému hlasu. 

Podívala se na ovoce. A zapomněla, jak dobrý a laskavý je Bůh. 

Chtěla být stejně chytrá jako je on. Chtěla dělat to, co sama dělat 

chce. Eva natáhla ruku a utrhla ovoce. Začala ho jíst a dala také 

Adamovi. Od té chvíle se věci daly do pohybu špatným 

směrem. 

Bůh věděl, co Adam a Eva udělali. Nikdo před ním nedokáže 

něco skrýt. Adam a Eva už nebyli Boží přátelé a on je poslal 

pryč. Museli opustit zahradu Eden, kde byli tak šťastní, kde se 

procházeli a hovořili s Bohem. Anděl s mečem stál na stráži, 

aby se nikdy nemohli vrátit zpátky. Teď museli tvrdě pracovat, 

tak tvrdě, že je celé tělo od únavy bolelo. Poznali, co to je 

bolest. Nejhorší ale bylo, že se naplnilo strašné Boží varování: 

věděli, že až zestárnou, zemřou. 

ÁBEL A KAIN 

Poté, co opustili zahradu Eden, měli Adam a Eva dva syny: 

Kaina a Ábela. Když jejich synové vyrostli, stal se Kain 

rolníkem, obdělával půdu a pěstoval plodiny. Ábel se staral o 

otcova stáda. Byl pastýřem. V době sklizně přinesl Kain část z 
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toho, co se mu urodilo, jako dar Bohu. Byl to jeho způsob 

poděkování. Ábel dal Bohu jednu ze svých ovcí. Byly to dobré 

dary. Ale lásku Boží si nemůžeme dary koupit. Bůh vidí, jací 

jsme. 

Ábel byl dobrý a Bůh měl z jeho daru radost. Ale Kain byl 

žárlivý a zlostný. Nenáviděl svého bratra Ábela. Kain věděl, že 

z jeho daru Bůh radost nemá. 

Jednoho dne Kain v polích Ábela zabil. Myslel si, že ho při tom 

nikdo nevidí. Ale Bůh věděl, co Kain udělal. A Bůh Kaina 

potrestal. Poslal ho navždy pryč, daleko od domova a od rodiny. 

Nový Boží svět, svět, který byl původně tak dobrý, se pokazil. 

 

z knihy "Malá dětská Bible" , vydal(o): Karmelitánské 

nakladatelství; (Pat Alexander, ilustr. Carolyn Cox) 

 

http://www.ikarmel.cz/
http://www.ikarmel.cz/
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„Paní sousedko, nešla byste nám zabít 

kapra?“ 

„Proč zrovna já, Mirečku?“ 

„Tatínek říkal, že máte strašnou ránu.“ 

„Už druhé Vánoce se mi podařilo udělat své 

dcerce ohromnou radost.“ 

„ A čím?“ 

„Vloni jsem jí koupil klavír a letos ho prodal.“ 
 

„Slyšela jsem, že tvůj muž je fantastický. 

Prý ti k Vánocům daroval briliantový 

náhrdelník.“ 

„Jo, ale nesmím ho nosit.“ 

 „Aby ti ho kamarádky nezáviděly?“ 

„Ne, zatím po něm pátrá policie.“ 
 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, 

zapal vánoční stromeček.” Za chvíli přijde 

Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat 

nemusíš,” oznamuje ženě na začátku 

prosince pan Vaněk. „Stačí, když mne 

budeš milovat a budeš mi věrná.” 

„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už 

jsem ti koupila kravatu.” 
 

O Vánocích 

spadne na 

hladinu rybníka 

kousek housky. 

Vidí to kapr, 

zarazí se a varuje 

ostatní: „Nikdo 

ani hnout, v tom 

bude nějakej 

háček, ….“ 
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1. Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na 

městských náměstích a kdo ji vymyslel?  

a) v Praze v roce 1918 na popud T. G. Masaryka 

b) v Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář Rudolf 

Těsnohlídek 

c) v Olomouci v roce 1926 a byl to nápad olomouckého 

arcibiskupa 

 

2. Kde se v Česku poprvé 

rozsvítil ozdobený 

vánoční stromeček?  

a) v roce 1812 ve vile 

ředitele Stavovského divadla? 

b) v roce 1852 na Hradě v domácnosti excísaře Ferdinanda 

Dobrotivého 

c) v roce 1855 v domku pražského kata 

 

3. Svátek Tří králů připadá na? 

a)  26. 12. 

b)  6. 1.  

c)  10. 1. 

 
4. Hvězda betlémská je? 

a) Dnes nazývaná Halleyova kometa¨ 

b) Planeta Venuše 

c) Neznámá hvězda, která přivedla Tři krále do Betléma 
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5. Ve které americké firmě reklamní grafici vytvořili 

typickou postavu Santa Clause?  

a) v Coca Cole 

b) v automobilce General Motors  

c) v pivovaru Budweiser 

 

6. Jak zemřel autor naší nejslavnější vánoční mše Jakub 

Jan Ryba? 

a) o Vánocích 1815, když mu bylo 98 let 

b) v létě se nešťastnou náhodou utopil 

c) na podzim 1815 spáchal sebevraždu 

 

7. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle dlouhodobých 

statistik na sněhu a kolik na blátě?  

a) 7 na sněhu, 3 na blátě 

b) půl na půl, 5 na sněhu, 5 na blátě 

c) 3 na sněhu, 7 na blátě 

 

8. Jaké dary přinesli Ježíškovi Tři králové k jesličkám?  

a) zlato, diamanty a safíry 

b) myrhu, zlato a kadidlo 

c) mléko, chléb a sůl 

 

9.  Odkud pochází rostlina 

zvaná Vánoční hvězda?  

a) z Asie 

b) z Evropy 

c) ze střední Ameriky 
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10.  Z čeho se dělá vánoční František?  

a) z mletého dřevěného uhlí 

b) z koření 

c) kope se ze země jako uhlí 

11. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním 

stole? 

a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu 

b) sedm druhů – symbolicky na každý den v týdnu jeden 

c) dvanáct druhů – symbolicky na každý měsíc v roce jeden 
 

12.  Proč slaví pravoslavní věřící např. v Rusku Vánoce 

až 6. a 7. ledna? 

a) Slaví je podle juliánského kalendáře 

b) Prodlužují si tak oslavy Silvestra 

c) Slaví je podle gregoriánského 

kalendáře 
 

13. V Rusku naděluje dárky děda 

Mráz. Která figura ho 

doprovází? 

a) Ledová královna 

b) Bílá laň 

c) Sněhurka 

 

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7c, 8b, 9c, 10a, 11c, 

12a, 13c. 
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DRAZÍ OBYVATELÉ, NAŠI ČTENÁŘI, 

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOC. ABY JEJICH 

ATMOSFÉRA BYLA CO MOŽNÁ NEJPODOBNĚJŠÍ TÉ, 

NA KTEROU JSTE ZVYKLÍ A HLAVNĚ, ABY NÁM 

VŠEM JEŽÍŠEK NADĚLIL MOŽNOST SPOLEČNÉHO 

SETKÁVÁNÍ. 

KRÁSNÉ VÁNOCE PROŽITÉ S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI 

A VE ZDRAVÍ VÁM PŘEJÍ  

ZAMĚSTNANCI DOMOVA  

 



22 
 

Zdroje:  

https://www.promaminky.cz/diskuze/-/vanocni-tradice-a-zvyky-1122 

https://www.femina.cz/krasne-vanoce-vsem-ctenarkam-i-ctenarum/ 

https://www.horydoly.cz/galerie/81165/fotka/44310?backId=1935 

https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-zakon/prvni-hrich 

https://www.qizy.cz/quizzes/vanocni-kviz/81 

http://www.kvetiny-kytice.cz/index.asp?menu=802&record=3582 

https://www.dtest.cz/clanek-8414/vanocni-inspiromat-2020-to-nejlepsi-z-dtestu 

https://www.dobrakondice.cz/clanek/domacnost/mikulas-prichazi-vyzdobte-si-domov 

https://cz.wallpapers-fenix.eu/Nature/530/75077/ 

https://vikend.ihned.cz/c1-61480380-vecere-stedry-vecer-restaurace 

http://www.rceni.cz/pranostiky/prosinec 

 https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1428914-ticha-noc-pochazi-z-rakouska-a-vznikla-vlastne-

omylem 

https://www.radynacestu.cz/magazin/betlem-mesto-vanoc/ 

https://zajezdy.radynacestu.cz/img/w-500,h-300,qr-1/2014-12-13/kostel-narozeni-pane.jpg 

https://zajezdy.radynacestu.cz/img/w-900,h-750,wm-a/2014-12-13/p1060150.jpg 

http://www.ujdeto.cz/lyrics/vanocni-koledy/ticha-noc-cz/ 

http://www.obrazkovysvet.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600655&id=1897 

http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/vanocni-prani/47-prani-k-vanocum/ 

 

 

https://www.promaminky.cz/diskuze/-/vanocni-tradice-a-zvyky-1122
https://www.femina.cz/krasne-vanoce-vsem-ctenarkam-i-ctenarum/
https://www.horydoly.cz/galerie/81165/fotka/44310?backId=1935
https://deti.vira.cz/bible-pro-deti/stary-zakon/prvni-hrich
https://www.qizy.cz/quizzes/vanocni-kviz/81
http://www.kvetiny-kytice.cz/index.asp?menu=802&record=3582
https://www.dtest.cz/clanek-8414/vanocni-inspiromat-2020-to-nejlepsi-z-dtestu
https://www.dobrakondice.cz/clanek/domacnost/mikulas-prichazi-vyzdobte-si-domov
https://cz.wallpapers-fenix.eu/Nature/530/75077/
https://vikend.ihned.cz/c1-61480380-vecere-stedry-vecer-restaurace
http://www.rceni.cz/pranostiky/prosinec
https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1428914-ticha-noc-pochazi-z-rakouska-a-vznikla-vlastne-omylem
https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1428914-ticha-noc-pochazi-z-rakouska-a-vznikla-vlastne-omylem
https://www.radynacestu.cz/magazin/betlem-mesto-vanoc/
https://zajezdy.radynacestu.cz/img/w-500,h-300,qr-1/2014-12-13/kostel-narozeni-pane.jpg
https://zajezdy.radynacestu.cz/img/w-900,h-750,wm-a/2014-12-13/p1060150.jpg
http://www.ujdeto.cz/lyrics/vanocni-koledy/ticha-noc-cz/
http://www.obrazkovysvet.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600655&id=1897

