
 
 

 

 



 

Tradice adventu a Vánoc 
na Těšínsku 

                     aneb 
 
 ZVYKY, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 
 
Mají své vlastní tajemné kouzlo. Pojďme 
si ukázat některé z těch tradičních a 
nahlédnout na jejich původ a význam. 

 
Jsou zakořeněny ve svých starých 
obyčejích, které se tiše přenesly i do 
životů dnešních lidí. 
Zima byla považována našimi předky 
za čas klidu, kdy vše utichlo a 
symbolizovalo zasloužený odpočinek 
po celoroční práci zůstávali více doma. 
Lidé žili ze zásob, více se postili a 
vykonávali domácí práce. 
 
V každé domácnosti se tkalo, strouhaly 
louče.  V zimních večerech se pořádaly 
se přástky. Sousedé se sešli v jedné 
světnici, ženy předly, muži popíjeli, 
vypravovaly se pohádky, příběhy a 
vtipy a často končil večer všeobecným 
nevázaným veselím. 
 
Co konkrétněji se dělo třeba před 
začátkem adventu? 
Doba brzkého stmívání nahrávala 
magickým pověrám a rituálům, které 
lidé milovali a milují dodnes. Věštily se 
osudy lidí, počasí a úroda příštího roku. 
 
Důležité předvánoční svátky: 
1. svátek sv. Ondřeje (30. listopadu) 
 
- symbolizuje věštění budoucnosti, 
konávaly se „andřejky“ – setkávání 
mladých lidí u zábav a věštění. 
Vesnické dívky chodily třást stromem 
nebo plotem. Odkud se v té chvíli ozval 
pes, odtud přišel ženich.                      
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 Když dívka zaklepala na kurník a ozval 
se první kohout, znamenalo to, že se 
do roka vdá 
Dívky, chtěly najít obraz svého 
nastávajícího třeba v komíně nebo na 
hladině vody ve studni. Mnohá z nich 
pak na lístečky napsala jména chlapců 
a uložila je pod polštář písmem dolů. 
Každý den vytáhla jeden papírek a ten, 
který zbyl poslední, skrýval jméno 
jejího budoucího nápadníka. 
 
 2. svátek sv. Barbory (4. prosince) 
má znázorňovat předpověď šťastných 
dnů v dalším roce.  
 
Svatá Barbora, byla vždy na Těšínsku 
uctívána jako patronka horníků. V ten 
den se v hornických obcích konaly 
průvody s hornickou kapelou a 
přijímali se nováčci do hornických 
bratrstev.  
 
V lidovém prostředí byly věštby na sv. 
Barboru výsadou žen. Barborky 
chodívaly po obchůzce zahaleny do 
bílých šatů či plachet se závojem nebo 
rouškou přes obličej. Dětem nadělovaly 
bonbóny, ale zároveň nosily v ruce 
metlu nebo vařečku a tou hrozily a 
trestaly nepořádky a nepravosti. Také 
vymetaly domy od všeho zlého. Jejich 
drmolení mulise, muslise bylo ve 
skutečnosti jen zkomolení slov „modli 
se“.  
 
Dívky kdysi často věřily předpovědi z 
třešňové nebo višňové větvičky: 
barborky, vkládaly tento den do vody, 
a pokud do Štědrého dne rozkvetly, tak 
se dívka měla do roka vdát.  
 
 
 



 
 
 
Někdy se větvičkám dávala chlapecká 
jména a ten, jehož ratolest rozkvetla 
první, se měl stát ženichem 
. 
Mnohé zvyky a převleky se dotýkají 
také 3. svátku sv. Mikuláše. 
 
Po vesnicích obcházely domy skupinky 
odrostlých mládenců přestrojených za 
Mikuláše, tradiční čerty a anděly, kteří 
obdarovávali hodné děti nejrůznějšími 
pamlsky.  A těm neposlušným nosí uhlí 
a slupky z brambor – vyngli a 
oškrabiny. V některých obcích na 
Těšínsku chodily hlavně dívky po 
Mikolajce. Tento průvod mládeže 
provázela i přestrojená muzika. 
 
Konaly se jarmarky, kde lidé kupovali 
zásoby na zimu a drobné dárky. 
Prodávalo se pečivo, husy, medovina, 
sušené ovoce a figurky do betléma. 
 

 
 
Adventní věnec ohlašoval příchod 
Vánoc. Našim předkům sloužil jako  
kalendář a jeho svíce zapalovali vždy 
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 proti směru hodinových ručiček. Do 
poloviny 19. století bývaly věnce 
dřevěné, nabarvené na zeleno nebo se 
svíce zdobila jen větvičkou či snítkou 
jmelí.  
V lidovém prostředí se dodržovala 
zeleno-červená barevnost věnců. 
Zelená barva přírody a červená jako 
oslava života a krev Kristova. 
 
Hospodyně pekly medové perníčky, 
kterými bývaly dříve převážně zdobeny 
vánoční stromky. 

 
 
Vánoce však byly v naší oblasti vždy 
chudší, toto býval velmi chudý kraj, 
který tvořili dělníci či pastevci.  
Jen několik nejbohatších měšťanských 
rodin je slavilo v dostatku či nadbytku. 
 
Jak probíhaly tradiční Vánoce 
našich předků? 
 
Štědrý den zvaný vilija, vilja, je 
předvečer svátku Božího hodu, tedy 
dne narození Ježíška.  
Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že 
pokud vydržíte celý Štědrý den se 
postit, tak večer se vám zjeví zlaté 
prasátko, které vám zaručí hojnost a 
dobrou úrodu na celý příští rok.  
 
 



 
 
 
V tento den se držel přísný půst. Děti 
se musely chovat vzorně a nesměly být 
trestány. Pokud nedodržely půst, 
mohla na ně přijít Perchta nebo 
Peruchta, bíle oblečená žena s 
plachetkou na hlavě s metlou nebo 
velkým nožem. Půst končil s východem 
první hvězdy.  
 

Štědrovečerní menu? 
 

 
 
U této slavnostní večeře platilo, že čím 
více chodů, tím lepší bude další rok.  
 
Mělo být zastoupeno vše z domácnosti: 
oplatky s medem, chléb se solí, 
krupice, zelí, hrachová polévka nebo 
jáhlová kaše, brambory a podmáslí 
nebo fazole s povidly. 
 
Po večeři se servírovala vánočka s 
horkým mlékem, sušené nebo čerstvé 
ovoce, perníky (dříve zvané peprníky) 
a pivo, pálenka, punč – ščodrok nebo 
vařonka. 
Na stole na bílém obruse musela být 
bible a pecen chleba a pod stolem seno 
a sláma na připomínku chléva, kde se 
narodil Ježíšek.  
                                                            
 
 

 
 
 
Zákaz vstávání od stolu: Kdo by odešel 
od štědrovečerního stolu, riskoval, že 
do roka zemře. 
 
Někde také džber, kam se odkládalo od 
každého jídla pro dobytek. 
 
Řetěz omotaný kolem nohou stolu 
držel rodinu při sobě a klíč na stole byl 
ochranou proti zlodějům. 
 
Volné místo pro pocestné: před 
zahájením štědrovečerní večeře se 
tradičně prostíralo také pro nečekanou 
návštěvu, někoho, kdo by mohl během 
večera zaklepat na dveře a požádat o 
jídlo a střechu nad hlavou. 
 
Stůl pak zůstával prostřený někdy až 
do Tří králů.  
Původní stromečky – polazničky – 
visely uprostřed místnosti nebo ve 
svatém koutě špičkou dolů. 
Dárky našich předků bývaly spíše 
symbolické.  
 
Hlavní bylo společné bytí a věštění 
třeba z rozkrojených jablíček nebo 
rozlousknutých ořechů,  
 
Po štědrovečerní večeři si každý 
rozkrojil jablko. Kdo ve svém jablku 
našel pěticípou hvězdičku ze zdravých 
jadérek, mohl být spokojen. V příštím 
roce ho čeká zdraví a štěstí. 
Jádřinec červivý či zkažený znamenal 
nepříznivou budoucnost.  lze se nadít 
nemoci.  
 
A mohli bychom pokračovat: všem je 
známé lití olova či vosku do vody nebo 
házení střevíce přes rameno 
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Ne všichni ale ví, že na vodní hladině, 
kde plavaly lodičky ze skořápek 
vlašských ořechů, mohla některá dívka 
spatřit tvář svého nastávajícího. 
  
Boží hod (25. prosince) byl dnem 
odpočinku a rozjímání. Byl to svátek 
ticha, takže někteří hospodáři vázali 
 

dobytku tlamu, aby nebučel. Lidé 
navštěvovali kostely na půlnoční nebo 
v ranních hodinách na jitřní, pastýřskou 
mši. 

  
Svatý Štěpán (26. prosince) byl 
patronem koní a kočích, proto se toho 
dne koním pouštělo žilou, aby ve zdraví 
sloužili lidem další rok.  
Naši předkové světili oves a jiné obilí 
pro novou setbu. 
 
Hospodáři vypláceli čeládku, které 
právě končila služba a která měla do 
nového roku volno. 
Proto se konaly štěpánské zábavy a 
také štěpánská koleda.  
Obchůzka se zpěvem vánočních písní 
a miniaturním betlémem ve skříňce. 
Provozovaly se pastýřské zpěvohry o 
narození Krista. 
Jako u všech obchůzek drželi tuto 
tradici původně dospělí a později už jen 
děti. Ty chodily na polazy, polazovat. 
Do každého vesnického domu přinášeli 
posvěcenou a ozdobenou jedlovou 
větvičku, která zastrčena za trám nebo 
dveře chránila hospodářství před zlem, 
případně dobytek před uhranutím.  
 
Specifickým zvykem jižní části 
Těšínska (Třinecko a Jablunkovsko), a 
také jeho polské části, je koledování ve 
skupině zvané osundz, osundzování. 
Skupinu vedl zkušený koledník, který  
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dobytka, velkou úrodu, štěstí a zdraví a 
někdy také s nadsázkou okomentoval 
dění v uplynulém roce.  
Ostatní koledníci: muži a chlapci 
vinšování doplňovali sborovým 
refrénem Kolenda! nebo To Bug dej! 
 
Silvestr nebyl vždy tak bujarý, jak ho 
známe dnes. Lidé chodili do kostela a 
děkovali za vše dobré z minulého roku. 
Obdarovávali koledníky, a tak jako my 
přivítali další rok přípitkem. 
 
 Jak na nový rok, tak po celý rok, 
říkávali naši předkové. Proto bylo nutné 
mít vždy v kapse minci, vyvarovat se 
hádek a zlostí. 
Jedla se vždy čočka a hrách, které 
symbolizovaly peníze, ale rozhodně ne 
drůbež, aby právě peníze neuletěly 
oknem. 
 Celá doba vánoční se uzavírala 
tříkrálovým svátkem spjatým s 
obchůzkami faráře a malých králů, tak 
jak to známe i ze současnosti. 
 
Ve výčtu lidových tradic, spjatých 
s našim regionem bychom mohli jistě 
pokračovat...  
ale všimněte si, že navzdory jejich 
skromnému průběhu a charakteru se i 
přesto staly svátkem, který mnohdy 
oproti dnešní době lidé trávili 
především spolu - a z toho bychom se 
moli poučit a každý si vzít   z historie  
osobní příklad. 
 
 
A tak i my přečkejme ten přicházející 
zimní čas ve zdraví, klidu a pokoji. 
Přejme si pokorná srdce, zdraví a 
lásku mezi lidmi. 
Přejeme Vám všem šťastné a veselé! 
 

za redakční radu 
                                     Lenka Schajerová 



 

     ANKETA  OA: 

 

DEJME ROKU 2020 ŠANCI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky tobě jsem se stal silnější a 

začal jsem si uvědomovat čas, i to že 

už jsem vyspělejší. Tento rok asi 

nikdy nezapomenu, protože jsem 

uvedl novou kapitolu ve svém životě. 

Začal jsem studovat na střední škole, 

což mě dokázalo posunout dál ve 

všech směrech. Dokázal jsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázal jsi mi, 

 že život dokáže dávat i brát. 

 že v životě může přijít opravdu 

cokoliv 

 že slovo rouška nemusíme znát 

pouze z nemocnice 

 

 mi předvést, že i ty nejhorší chvíle se 

dají vydržet jedině tím, že budeme 

silní.  

Ukázal jsi mi, jak je důležité vážit si 

všeho, dokud to máme, protože o to 

můžeme z nenadání přijít 
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-jak je důležité stanovit si cíle vážit 

si hodnoty věcí a radovat se za 

každý nový den, protože díky tomu 

se posouváme dál a nestojíme na 

místě 

     -jak důležité je se v denním shonu i 

zastavit a přemýšlet /nad tím co 

očekávám...  

Naučil jsi mě, že téměř vše se dá 

zvládnout online z pohodlí domova, 

ale taky, že osobní kontakt s našimi 

blízkými nemůže nic nahradit. 

Pomohl jsi mi srovnat si priority. 

 

Tato těžká doba ukázala, že v naší 

rodině je vše v pořádku. Potvrdilo se 

mi, že umíme dělat kompromisy, 

vždy se dokážeme dohodnout, 

vzájemně si pomáhat, a především 

vydržet celé dny v jedné domácnosti 

relativně bez hádek, což považuji za 

velice dobrý výkon. 

... že mladá generace lidí, si mnohé 

uvědomila a začala si vážit 

základních práv a svobod, které 

nejsou nyní samozřejmostí 

...co je žít v těžkostech i radostí, 

lásce i hněvu. 

... nevím, jestli ti mám poděkovat nebo 

tě nenávidět za to, že tato situace se 

vyskytla v roce příjímacích zkoušek. 

Opravdu nevím, jestli byl byla na této 

škole za jiných podmínek, ale vím že 

covid-19 měl malý podíl na mých 

zkouškách.  

Léto, pro nás bylo osvobozující, 

aspoň nějaká část roku byla 

stereotypně nádherná.   

                   

Letní dny někdy doprovázel déšť nebo 

dny pláče a smutku. Těchto dnů 

ovšem bylo o dost méně než dnů plné 

radostí a lásky, poznání nových přátel 

a dny plného dobrodružství do 

neznáma.  

Nevěřila jsem tomu, že prázdniny – po 

jaru – budou tak plné života, ve 

kterých jsem nemusela seděl pouze 

doma. Mám mnoho zážitků, se 

kterými se můžu podělit... 

Po létu přišel dost důležitý den, který 

byl nazvala, den první na střední 

škole, kde jsem se musela seznámit 

s novými spolužáky, učiteli a celou 

školou. Na seznámení nebylo moc 

času, protože covid zasáhl a vládní 

nařízení nás zas rozdělila do domovů. 

Tyto dny už nebyly tak zábavné, spíše 

byly plné učení a práce... 

 

Ukázal jsi mi...... 

že je důležité nevzdávat se svých 

cílů a že i v dobách, jako je tahle, není 

nic nemožné.  

Přinesl jsi mi celý nový pohled na svět 

v podobě plnoletosti a nových 

rozhodnutí, kterých jsem se zpočátku 

bála, jak by mohly dopadnout, avšak 

teď mi přijdou jako ta nejlepší na 

světě.  

-všechny mé stinné ale i světlé 

stránky. V podstatě jsi mi pomohl, 

abych sama sebe dobře poznala. 

Díky tobě jsem měla šanci si 

uvědomit, na čem skutečně záleží. A 

takové věci si člověk uvědomí pouze, 

když mu není nejlépe....  
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Díky tobě jsem učinila velké životní 

rozhodnutí, které zranilo pár lidí, ale 

právě ty jsi mě naučil, že nejvíc se 

můžu spoléhat jen sama na sebe a 

nezahazovat vlastní štěstí pro štěstí 

ostatních. 

                                                    

Ukázal jsi mi... 

život úplně jinak. Poprvé vím, co je 

to nouzový stav, jaké to je, mít 

zákaz vycházení, distanční výuku, 

vidět své město liduprázdné. 

  

Měla jsem těžké chvíle, ale 

neprožívala jsem je sama, bylo to 

těžké pro nás všechny, byl jsi pro nás 

rok plný strachu a nejistoty. 

 

V televizi ve zprávách pořád 

opakovali to stejné téma „korona“ 

mluvili o klesající ekonomice, počtech 

nakažených a zemřelých. Skoro jsem 

neměla naději na lepší časy.  

Avšak můžu říct, že jsem pyšná na to, 

že jsme udělali to nejlepší z naší 

situace a nepoddali se depresím.  

Sama jsem pomáhala šít roušky a 

seznámila se s dobrosrdečnými lidmi, 

které bych bez tebe snad ani 

nepoznala, 

Potvrdil jsi mi, že se dá zvednout ze 

dna a začít znova. Naučil jsi mne 

trpělivosti, vytrvalosti. Uvědomila 

jsem si, jak důležité je se vzdělávat 

a naplňovat své sny. Došlo mi, že 

moje budoucnost stojí na něčem 

mnohem cennějším, než jen chodit 

nakupovat, na party atd….  

 

Přesvědčil jsi mě, že mám svůj čas 

investovat tam, kde se mi později 

zdvojnásobí 

 ...i přes tyto perné časy jsem pokořila 

můj osobní rekord 103 km za 1 den na 

kole 

 

 

 

 

 

 

VAŠE NÁZORY A ZKUŠENOSTI 

Distanční výuka: jedná se o velmi 

neosobní a vyčerpávající způsob 

předávání znalostí a všemožných 

informací 

Škola pro mě nebyla nikdy tak 

náročná, jako v poslední době. 

Nebudu lhát, ale nevím, jakou šanci 

mám odmaturovat, i přesto věřím, že 

to zvládnu  

-že vzdělávat se je velmi důležité a že 

se bez přímé výuky neobejdeme, 

protože ležet v posteli s novým 

učivem – a učit se sám bez pomoci 

učitele není vůbec jednoduché 

 

Bohužel přišly i tvé temné stránky, a 

to v podobě lockdownu a karantény, 

kdy jsme opět skončili se vší prací.  

Ze školy- opět doma na počítačích. 

Tyto dny, při nichž jsem se stresovala 

z písemek a domácích úkolů – pro 

mě nebyly příliš šťastné. 
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Někdy ta uvědomění, která jsi 

s sebou přinesl nebyla zdaleka 

lehká a přišlo na scénu mnohem 

více uslzených dní než 

v předešlém roce, ale troufám si 

říct, že právě to mě posilnilo 

 



 Musím se přiznat, že jsem se kvůli 

tomu i párkrát rozbrečela. Například, 

když se mi něco nedařilo nebo toho už 

na mě bylo příliš. Ovšem jsem ráda, 

že těchto ponurých dnů nebylo 

mnoho.  

Všechno zlé je k něčemu dobré, jak 

se říká. I když upřímně nevím, zda to 

k něčemu dobré bylo ... protože ten 

státní dluh budeme splácet až do 

důchodu  

 

Tento rok byl pro svět asi ten nejhorší 

a určitě nám zůstane ještě dlouho v 

mysli. Přinesl jsi nám jednu 

z nejhorších nemocí v historii lidstva a 

vzal sis sebou známé osoby. Odnesl 

jsi i mnoho z výborných sportovců 

v historii, na které se bude vzpomínat 

ještě dlouho potom, co odejdeš,  

Tenhle rok jsem upřímně nesnáším a 

jsem rád že skončí. Například díky 

koroně nejsem v Anglii za což jsem při 

zpětném zamyšlení i poměrně 

vděčný, ale jednoduše už chci - ať to 

konečně všechno skončí. 

 

Můj milý roku 2020, 

Bohužel o mnoho jsi nás „okradl“, 

kdybych to sečetl tak jsem kvůli covidu 

nemohl hrát půl roku tenis a plavat. 

Co ti, ale nikdy úplně neodpustím, je 

že jsem se nemohl naplno rozloučit se 

svou třídou na základní škole, se 

kterou jsem strávil devět let svého 

života. 

Prožil jsem stres z příchodu na novou 

školu, na které jsem začal mnou další 

etapu mého života. Na nové škole 

jsem potkal super spolužáky i učitele. 

Jen je škoda že teď prožíváme druhou 

vlnu Korona viru a s mnohými z nich 

se vůbec nevídal, ale o to víc se můžu 

těšit na návrat do škol. Doufám, že se 

svými přáteli shledám co nejdříve. 

 

Celý rok byl jeden velký stereotyp. 

Ne že bych se snažil být nějak 

zbytečně negativní, ale na tomto roce 

pro mě není jediná dobrá věc. Mohlo 

být i hůř, osobně se mi stalo to, že 

jsem se na rok posadil na gauč a cpal 

jsem se brambůrky. 

 Někteří lidé ale bojovali a stále bojují 

o živnost, podnik, práci a zdraví a stát 

se rozhodl některými nelogickými a 

nerozumnými kroky, že lidem zničí 

podnik a pomalu zabijí ekonomiku 

státu. No není to super? 

                                                         

Absolutně jsem ztratil jakoukoliv 

důvěru v kteréhokoliv politika a už 

se všem proslovům, vyhláškám a 

novinkám záměrně vyhýbám. Nemám 

na to nervy ani energii.  

Pevně doufám, že rok 2021 bude 

lepší. Vím, že korona jen tak nezmizí, 

ale věřím v to, že se začne očkovat, 

počty nakažených budou klesat a 

život se začne vracet do normálních 

kolejí. 

... První karanténu jsme brali jako 

prodloužené prázdniny. Kdo by řekl, 

že půl roku budeme sedět doma. 

Karanténa, která je teď, už není tak 

volná v učení jako v té první. Je to 

přísnější. Ale zvládat se to pořád dá a 

máme více času sami na sebe a na 

rodinu. 
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Můj milý roku 2020, 

 
Ukázal jsi mi, že ne vše může být 
v životě dokonalé. Že přichází pády i 
vzlety: štěstí z nově narozených 
miminek, ale i tragédie v podobě 
odchodu těch nejbližších. 
 Letos jsi mi mnohem víc vzal, nežli 
dal, a přesto ti musím poděkovat za 
to – kolik zkušeností jsi mi v podobě 
mých neúspěchů a smutných 
rodinných událostí nadělil  
 
I ti nejznámější psychologové říkají, 
že úspěšní lidé se formují na 
základě svých neúspěchů. Protože 
mají vždy sílu znovu vstát a 
bojovat. 
 Něco málo pravdy na tom asi opravdu 
bude. Pozoruji ve svém okolí mnoho 
lidí, kterým jsi pekelně zavařil. Ale 
nevzdávají to! 
 
 
 Ostatně, co jiného nám asi zbývá? 
Od určitého věku mám pocit, jako 
by byl člověk na tomto světě pouze 
z toho důvodu, aby se učil. Aby se 
učil ze svých chyb, těžil ze svých 
nabytých zkušeností, aby pak 
duševně vzkvétal. A to je vlastně 
nesmírně krásné, alespoň já to tak 
cítím. 
Nezatracuji tě. Vím, že každý špatný 
krok či špatná okolnost jsou potřebné 
k tomu, aby následovaly lepší. Život 
je jako houpačka – potíž tkví v tom, 
že na to mnoho lidí zapomíná. Co by 
to byl za život, kdyby bylo vše 
dokonalé a okolnostem přející? 
 

Jakkoli neurvale to možná bude znít, 

ale vyjádřím to tak, jak mi to leží na 

srdci. Neúspěchy jsou nesmírně 

důležité pro formování naší  

 

osobnosti. Smutné události utužují 

vztahy a stmelují. Tragédie nám 

otevírají oči. Žal nás dělá silnějšími. 

A jakkoli nepřející a krutý jsi k nám, 

k lidem letos byl – posunulo nás to 

zase o kus cesty dál. Za cenu lidských 

životů, smutných duší, společenských 

nevolí. Ale posunul jsi nás ...o 

nesmírně velký krok dopředu. 

/-heczb-/ 

Ukázal jsi mi, že kdykoliv může přijít 

něco nečekaného, co zásadně 

změní náš život. A že ze zajetých 

kolejí nás může dostat i 

mikroskopická forma života, kterou 

je virus – pak teprve jako lidé 

přehodnotíme vlastní životní 

priority.                               /- fajbr-/ 

 

Pod vlivem okolností sem dokázala 

více porozumět sama sobě a tomu, co 

od života chci a očekávám.  

Trochu mě mrzí, že jsem tohle 

všechno pochopila až po zkušenosti 

s tebou. Potřebovala jsem ale 

popostrčit, tak jako mnozí z nás. 

Urputně se snažím udržet kormidlo, 

abych zvládala balancovat na tvých 

vlnách...a ačkoliv je stále můj vtah 

s tebou tzv. na hraně, zbývá mi už je 

to jediné.                /-bocad-/ 

  10 

Loučím se s tebou roku 2020 

a vítám s otevřeným srdcem 

všechno, co přijde v tom 

novém – v roce 2021! 

 

 



Vánoční test  

Co znamená latinské slovo advent? 

Proč se na svátek sv. Barbory 
nosívala do stavení větvička 
z ovocného stromu? 

 

Proč se věřilo, že hospodyně nesmí 

vstát od štědrovečerního stolu?  

 

Proč se dříve dávaly ve stavení 

do oken svíčky? 

 

Jakým skutkem získal sv. Mikuláš 

pověst o své dobrotivosti? 

 

Z jakých dob se do dnešních dnů 
dochovala víra, původně staré 
pohanské rituály, ve zlaté prasátko, 
magie jmelí, pálení purpury 
a příprava obřadního pečiva? 
 

                                                                                   11 

 
 

Odkud pochází zvyk zavěšování 
větvičky jmelí v místnosti? 

 

V jaké přírodní události vlastně tkví 
prastará podstata oslav vánočních 
svátků? 

 
Proč se říká starému českému 
vánočnímu jídlu černý kuba? 

 
Čemu se dříve říkalo calta, 
štědrovka nebo húska? 

 
Co je to myrha, kterou přinesli tři 
králové Ježíškovi? 

 
Jakou událost symbolizuje den 28. 
prosinec nazývaný Mláďátka? 

příchod 

- aby si děvčata vyvěštila, zda se příští 

rok vdají – podle toho, zda větvička 

vykvetla 

- protože by slepice neseděly na vejcích. 
Většina vánočních zvyků a pověr se 
týkala hospodářství – zvířat, ovocných 
stromů, počasí... - lidé se snažili 
všemožnými úkony zajistit hojnost a 
zdraví i do dalšího roku. 

- aby trefily zpátky ke stolu duše 
zemřelých předků, dokonce se pro ně 
i prostíralo ke stolu 

- svými penězi vykoupil tři dcery 
jednoho kupce z nevěstince 

- z Anglie - dodnes mnoho rodin věří 
v jeho kouzelnou moc a málokde chybí 
o Vánocích zavěšená větvička. Čím 
více bílých bobulek jmelí má, tím více 
štěstí na Vás prý v novém roce čeká. 

- z dob Keltů 

- v zimním slunovratu - symbolizuje ho 
světlo a zapalování svíček 

- podle hřibů modráků, které se do kuby 
přidávají a zbarvují pokrm dočerna 

- vánočce- patří mezi nejstarší české 
obřadní pečivo, kousek se dával 
dobytku, další kousek se házel 
do studny, aby měla dobrou vodu 
a kousek musel dostat i dobrý služebník 
ale špatný pán - oheň 

- sušená vonná pryskyřice z myrhovníku 

- malé chlapce ve věku do dvou let 
pobité na Herodův příkaz v Jeruzalémě, 
kteří se stali prvními obětmi křesťanské 
víry. Herodes, židovský král, patřil k 
nejbezohlednějším a nejkrvavějším 
postavám světových dějin. 



Naše úspěchy 
 

 
 

Fiktivní firma 
z Obchodní akademie 

v TOP 10 
 
Metropolitní univerzitní 
banka a katedra 
mezinárodního obchodu 
Metropolitní univerzity 
Praha uspořádala pro 
studenty fiktivních firem 
z Česka a Slovenska 2. 
MUB-LINE VELETRH 
FIKTIVNÍCH FIREM, 
který se uskutečnil na 
platformě MS Teams. 
 
I přes současnou situaci 
si veletrh skvěle užilo  
56 studentských 
fiktivních firem z 
různých koutů Česka 
a Slovenska. 
 
Týmy v on-line prostředí 
obchodovaly, soutěžily, 
a dokonce se zúčastnily 
doprovodného 
programu i online 
setkání s odborníky 
z praxe.  
 

 
Naše firma Santa Fe , která podniká v gastronomii,  

v zastoupení 

Natalie Topiarzové a Lucie Polakové, 
se umístila v TOP 10 soutěže  

o nejlepší elektronický leták fiktivní firmy. 
 

Odborná porota hodnotila grafickou stránku letáku, originalitu, zapůsobení na 
zákazníka, přesvědčivost a celkový dojem. 
Děvčatům ze třídy 3. C gratulujeme k dosaženému úspěchu.        

                                                                                                 /-adasa-/ 

 zdroj: archiv FIF OA 



                             ČÍM ŽIJE ŠKOLA? 
 

Štěstí obchodní akademii opravdu přálo 

 
Studenti Obchodní akademie v Českém Těšíně se v rámci 
mezinárodního jazykového projektu iniciativy PASCH zúčastnili 
fotografické soutěže, kde v konkurenci 7 zemí střední a 
východní Evropy obsadili třetinu všech oceňovaných míst. 
 
Německý partner, Goethe-Institut, vyzval letos na podzim PASCH-studenty 
z regionu Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, České republiky, Slovenska, 
Maďarska a Slovinska ke kreativitě v oblasti fotografie na  
téma: „Trochu štěstí“.  
 

 
foto zdroj: 
 

Eliška Byrtusová 
 
„Dvojnásobné štěstí“ 
   
 Můj pes a jeho míč. 
 
   10. místo 
 
 
 
 
 

Mezinárodní porota pak posuzovala nejen technickou realizaci, speciální 
designové nástroje či celkovou kompozici, ale i přesvědčivost a způsob 
prezentace motivu daného tématu.  
 
Kreativními příspěvky soutěžící zachytili šťastné okamžiky a jejich 
subjektivní pocity štěstí v každodenním životě. Všichni se snažili 
zamyslet nad tím, jak i v době, která štěstí zrovna nepřeje, objevit to, co 
je může skutečně šťastnými učinit. 
 

Nejlepších 15 snímků bude prezentováno v roce 2021na putovní 
výstavě po celé střední a východní Evropě.  
Mezi nimi se představí i 5 fotografií našich studentů: 
 

Anežky Pawerové, Elišky Byrtusové, Jany Babkové, Michell I. 
Krell i Miriam Szlibnerové, která originalitou zobrazení obhájila dokonce 
krásné 3. místo!                                13 



 

 

foto zdroj:                       Jana Babková  

 
                                            7. místo   
 
                             „ Pocit štěstí“- Hudba a hra na klavír 
 
Podle mě štěstí každého z nás může mít neskutečné množství podob,“ uvedla 
ve své práci A. Pawerová, „ale já jsem nejšťastnější, když je šťastný i někdo 
jiný.  
Potkala jsem se s ním tváří v tvář, když jsem se starala o postižené děti: jejich 
bezprostřednost a láska otevřela mé srdce a naučila mě milovat to, co je 
nejkrásnější, a díky tomu vím, že štěstí nemusím hledat někde daleko, ale 
často ho najdu přímo přede mnou ...“   
 
   A to mi dává větší radost a cit pro celý můj život. Věřím, že to není o tom, zda 
má někdo štěstí nebo ne. Je na každém z nás, jak se snažíme vědět, co nás 
dělá šťastnými.                                                                                                  

                          
foto  /viz zadní titulka/ zdroj:  

Anežka Pawerová 

„Láska“ 

11.-15. místo 

V každodenním životě nacházím 
štěstí, když přestanu myslet jen na 
sebe a na své zájmy, ale pro mě je 
důležité, aby byl šťastný i někdo 
jiný ... 



                                                                                                                                                
                           foto zdroj: 
 

Michell I. Krell 

„Nejlepší přátelé“ 

6. místo 

Moje malé štěstí jsou 2x čtyři 
tlapky a znamenají mé štěstí, 
můj svět. 
Jsou to dvě zachráněné fenky: 
Wendy a Sendy. 
 
 Narodily se v roce 2013 se 
špatným začátkem a s malou 
šancí na přežití. 
 
Jednou jsem je objevila cestou 
do školy štěňata.  Ale když jsem 
je spatřila blíže, tekly mi slzy. 
Dusila jsem v sobě smutek i 
hněv na majitele, který své psy 
a štěňata tolik zanedbával.  

 
Moji rodiče a aktivisté za práva zvířat sjednali záchranu zvířat. Bohužel spousta 
psů a štěňat zemřela, ale čtyři měla štěstí!  Mez i nimi i ta moje dvě malá. 
Spoustou lásky a trpělivosti jsem získala jejich důvěru a postupem času jsem 
si k nim vybudovala také silný citový vztah. 
Prožili jsme společně už mnoho 
dobrodružství. V dobrých i 
špatných časech jsou Wendy a 
Sendy vždy se mnou. 
Rozveselují mě, dodávají mi sílu, 
energii a pocit štěstí. Jsem ráda, 
že je mám, že mě chrání a že 
jsou se mnou. Život bez nich si už 
nedokážu představi       
 
 

 foto  /viz přední titulka/ zdroj: 
 

Miriam Szlibnerová               

„Vnitřní klid“     - 3. místo 

Čtení Bible mě uklidňuje. Jsem také šťastní, protože mě to učí: Být co 
nejlepším člověkem.                      15                                                



 
 

foto zdroj: 

Adam Byrtus 

„Často přemýšlím o tom, jak 

úžasní koně jsou ... připraveni 

nás vzít na záda, a dokonce 

překonat překážky a sdílet naše 

touhy závodit a vyhrávat.“ 

                   Coupie Morningsta 

 

   

                           Samuel 

Byrtus 

foto zdroj: 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn redakce: 

 
Zhlédněte ODKAZ:     zde najdete všechny oceněné soutěžní snímky! 
https://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/archives/218-Kleines-Glueck,-grosse-Bilder!-Das-

sind-die-Gewinnerbilder-des-PASCH-Fotowettbewerbs-Das-kleine-Glueck!.html 
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2 jednoduché náramky 

Pro něho a pro ni. Žádné malé štěstí: 
že jsme tu jeden pro druhého, že patříme k sobě, že se na sebe můžeme 

těšit ... a zároveň doufat, že naše společné štěstí tu bude   navždy -          
a /ne/malé, ale hlavně – že nikdy neskončí. 

https://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/archives/218-Kleines-Glueck,-grosse-Bilder!-Das-sind-die-Gewinnerbilder-des-PASCH-Fotowettbewerbs-Das-kleine-Glueck!.html
https://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/archives/218-Kleines-Glueck,-grosse-Bilder!-Das-sind-die-Gewinnerbilder-des-PASCH-Fotowettbewerbs-Das-kleine-Glueck!.html


Nové tváře OA 

                     Servác Petrovský 

 O SOBĚ:  
16 let, student 2. ročníku 

OA 
sportovec – lední hokej   

/útočník/ 
HC OCELÁŘI TŘINEC 

TÝM SLOVENSKO 
 

 
 

Proč hokej? Pro tebe znamená, 
co ti dává a co bere? 
Čím tě inspiruje. Kdo tě k němu 
přivedl? 
 
K hokeji mě přivedli rodiče ve 3 
letech jsem dostal k Vánocům 
brusle a zalíbilo se mi to natolik, že 
jsem u toho zůstal až do dnes. 
Dává mi radost a motivuje mě to 
být lepší a lepší, přináší mi 
disciplínu a spolupráci s týmem. 
Bere mi možná čas na jiné aktivity 
nebo čas s přáteli, kteří hokej 
nehrají, ale já to takhle neberu, 
protože dělám, co mě baví.   
 

Tvůj největší úspěch? 

Mým největším úspěchem je 

nominace do SR20 

 
Tvůj nejhorší hokejový zážitek? 

Asi nemám nějaké zlé zážitky, ale 
samozřejmě když se někdy nedaří, 
není to příjemné, ale až tak bych to 
nenazval, takže nějaký nejhorší 
hokejový zážitek nemám.          

                                                                               17 

INTERVIEW: 

 

Na který zápas nejraději 

vzpomínáš? 

Nedá se určit vysloveně jeden 
zápas, na který bych nejraději 
vzpomínal, protože těch hezkých 
zápasů bylo celkem dost: buď to 
jsou vyhraná finále na turnajích, 
nebo také rád vzpomínám na 
zápasy reprezentace. 
 
Máš před každým zápasem 

nějaký rituál? 

Nějaký zvláštní rituál nemám, jen 
asi to, že si jako první obouvám 
dřív levou, a pak až pravou brusli. 
 

Co je tvým tajným přáním? Kde 

se vidíš za pár let? 

Mým přáním je teď, abych byl 
draftován do Kanady a přálo bych 
si povedenou příští sezónu: jak 
z osobního, tak i z týmového         
 hlediska. Upřímně, až tak daleko 
do budoucna se nekoukám. 
 
Jak ses vlastně dostal do 

Třince? Tam kde jsem hrál, už 

nějak dalo všechno dohromady 



 
protože jsem chtěl zkusit Česko a 
Třinec je nejblíž ke slovenským 
hranicím. 
 
Jaký je tvůj idol českého, 
slovenského, popř. světového 
hokeje? 
Mými idoly jsou Connor McDavid a 

Alex Ovechkin. 

 

Se kterými hráči NHL by sis rád 

zahrál? 

V první řadě bych si chtěl zahrát 

vůbec NHL, takže nějak 

nepřemýšlím, s kým by to mělo 

být.  

Tvoje největší osobní krize? Napadlo 
tě někdy s hokejem skončit? 
Měl jsem období, kdy se mi moc 
nedařilo ale,  
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abych to nazval velká krize to ne. 
Ne nikdy mě to nenapadlo 
 
Máš i nějaké jiné koníčky? 
 
Rád si zahraju tenis nebo si zajdu 
zaplavat, ale tak baví mě skoro 
všechny sporty. 
 
 
Pokud bys, měj hokej vyměnit 
za jiný sport, který by to byl? 
Byl by to asi tenis. 
 
 
Kolik nových holek ti tak za 
měsíc napíše? 

       

 

Pozn redakce: 
 
 
- svérázná odpověď, a je  
 nám to všem jasné. 
Takže Sevo, 
 přejeme ti jen  
 to nejlepší a držíme palce! 
 
 
 

 



 

... A TO MĚ ZAJÍMÁ 

Proč se líbáme o Vánocích 
pod jmelím?  
Jmelí je totiž považováno za magickou 
rostlinu a připisuje se mu zázračná 
moc. 
Věřilo se, že chrání před ohněm, a 
zavěšovalo se do domů, aby bránilo 
v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.  
Podle Keltů také zajišťovalo plodnost a 
odtud plyne tradice líbání pod jmelím.  
Kněží odsekávali zlatým srpem větvičky jmelí s přáním štěstí a lásky. 
 
Má být zavěšeno na dveřích a políbení pod ním na Štědrý den zajistí lásku 
a plodnost, až do příštích Vánoc. Nosí také štěstí, ale jen tomu, kdo je jím 
obdarován. 
Podle jedné z legend bylo kdysi jmelí stromem, z jehož dřeva Josef vyřezal 
kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti letech jej Římané porazili, aby z něj pro 
Ježíše zhotovili kříž. Strom pak hanbou seschl do malých keříků a přeměnil se 
v rostlinu, zahrnující lidi kolem sebe dobrem. A stejně jako jsou věřící částečně 
živi z Kristova těla, i jmelí žije zčásti z jiných stromů. 
První se líbal sv. Mikuláš se svou partnerkou. Při jednom setkání si 
nevědomky stoupli právě pod tuto rostlinu a z polibku pod jmelím se pak stala 
tradice. 
Pozor, podle zvyku musíte jmelí pověsit a nesmí se dotýkat podlahy. Navíc si 
ho nesmíte koupit sami, ale někdo vás jím musí obdarovat! 
 
                                                    Proč dodržujeme tradici novoročního 

                                přípitku a polibku? 
 

                            Podle lidového folklóru mnohých zemí je                       
zárukou posílení vazeb do budoucna. 

   

          Pokud si pár nenalezne na polibek čas, 
       pak to nevěstí nic dobrého.  

                                                     Stejně tak není dobré, pokud první polibek          
patří někomu jinému než partnerovi.  

Podle tradice totiž první osoba, se kterou 
  se v novém roce setkáte, předurčuje, co budete 

           prožívat po zbytek roku. 
 

                                                „Když zůstane jedinec o půlnoci nepolíben, 
                                                        pak zůstane i celý rok osamocen.”   

                         



SLYŠÍME SE?    Covi-myšlenky studenta v průběhu distanční výuky OA 

                                    PROJEKT: VYTVOŘTE KOLÁŽ NA DANÉ TÉMA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Zábava a recese                                  COVI - partička 

 

   VYHLÁSILI JSME SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ SLOGAN 

NEBO KOMIKSOVOU HLÁŠKU K PŘILOŽENÉ FOTOGRAFII. 

                                                                      

PRVNÍ LETOŠNÍ SNÍH 
                                                                    

Jsem sněhový viking se 
svým věrným psem. 
 
Kde má pes roušku? 
Letos vzhledem k opatřením, 
musí nosit roušky i sněhulák. 
 
A 2metrový odstup je KDE? 
 

A tak to dopadne, když je 
„hokej v době covidové“, a 
fanoušci mohou ven jen se     
psem a fandí před stadionem. 

 
   

         Chudák pes, je od souseda z 8. patra...         
          a je venku dneska už asi po dvacáté,                
          to kvůli páníčkovi a ministru Blatnému.                
 
             Pes: Vidíš to?  
             Sněhulák: Ne, mám čepku až přes oči, hňupe!  
             Pes: Nevadí. Ve skutečnosti je SVĚT ještě horší, 
                                   než si dokážeš představit…! 
 
             Fotka z prvního rande.  
             Pes: Moje nohy jsou úplně zmrzlé. A ten vedle mě je úplně tuhej 
             Sněhulák: „Tvoje starosti bych chtěl mít.“ 
             Pes: „Jsi bledý jako stěna, měl by ses více opalovat” 
             Sněhulák: Asi taju, ale budu pozitivní až do konce 
             Pes: Od té doby jsme se neviděli.  
                                      A jaké z toho plyne ponaučení: Užívejte si, dokud můžete!! 
                                                                                                      /pokračování příště/                              
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ZÁBAVA:                      Hra se zápalkami  
                                            aneb 
            Vyzkoušejte si své kombinační schopnosti! 

 

1. úkol 

 
 

2. úkol 
 

 
 

3. úkol 
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Moje štěstí je – milovat druhé. 


