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Nejprve vám předkládáme vítěznou práci v Literární soutěži, která proběhla na počátku 
roku 2013. 
 
 

MŮJ BYT 
 
 Již jako malá jsem si představovala, jak bych jednou chtěla bydlet. Říkala jsem si, že 
v osmnácti odejdu od rodičů a půjdu bydlet sama, do velkého krásného domku. Postupem 
času se moje představy o stěhování se však změnily, představa bytu ale zůstala skoro stejná. 
 Jednou stejně přijde čas, kdy se budu od mých rodičů stěhovat, ač velmi nerada. Má 
představa z dětství se změnila v tom, že nejprve bych chtěla mít svůj byt a až později, až budu 
mít stálého partnera, se kterým budu chtít mít rodinu si zařídit náš společný domeček. A mám 
své představy, jak by to všechno mělo vypadat. 
 Můj první byt by měl být hlavně v klidném prostředí, v takovém, kde se nekrade, 
nevraždí  
a matky se tam nebojí pustit své dítě na hřiště. V prostředí čistém a přátelském. V takovém, 
kde se znají sousedé, jsou k sobě lidé milí a mají se rádi. V takovém prostředí bych chtěla 
tedy mít jednou i ten můj domeček. Dům, ve kterém bude můj byt, bude mít výtah, protože 
jsem líná chodit do schodů.  
 Jak budou umístěné jednotlivé místnosti v bytě, pro mě není zcela rozhodující, ale 
o každé z místností mám svoji představu. Jediné, co bych opravdu chtěla je, aby jakmile 
otevřu dveře od bytu, aby na mě dýchlo teplo domova. Takový ten teplý hlas, který obejme 
mé tělo a řekne: „ Jsi doma“. 
 Teď bych ráda popsala každou z místností jednu po druhé od podlahy až ke stropu. 
První místnost, do které vstoupím po otevření dveří, je jakási předsíň. Místnost, kde si 
odložím boty a kabát. Nechci ale, aby tato místnost vypadala nějak nedomácky, musí být 
útulná a musí být vidět, že se o svoji domácnost starám, je to přece první místnost, kterou 
moji hosté vidí. Představovala bych si v ní nějaký hezký koberec a nějakou teplou barvu na 
jedné ze stěn. U dveří však musí být nějaká rohožka, aby mi boty nezašpinily koberec. Jednu 
stěnu bych chtěla například červenou, a na té barevné stěně by byla nějaké polička a věšáky. 
Také by tam měly být nachystané papuče pro hosty. Ne každý chodí rád bos. 
Koupelna a WC. Tyto dvě místnosti bych ráda spojila v jednu. Zde musí být především teplo. 
Chtěla bych zde mít jak vanu, tak i sprchový kout, protože mám ráda sprchování, je to 
praktické a velmi rychlé, ale zase na druhou stranu, každá žena má někdy náladu lehnout si do 
vany plné pěny a relaxovat. 
I z tohoto důvodu bych chtěla mít koupelnu v nějaké velmi příjemné barvě, ale takové, aby se 
hodila do koupelny, viděla bych to na světle zelenou v kombinaci s bílou, která je taková 
řekla bych čistá. Vana určitě bude rohová. Dále by tam neměla chybět pračka a umyvadlo 
s velkým zrcadlem. Nějaká skříň na ručníky a menší poličku u umyvadla na hygienické 
potřeby a kosmetiku. Také je pro mne velmi důležité osvětlení v koupelně. 
         Potom je tady obývací pokoj. Místnost, kde budu trávit většinu času doma. Bude to 
největší místnost z celého bytu. Plovoucí podlaha, na které bude položený malý chlupatý 
koberec, na kterém bude stát konferenční stolek. Kožená sedačka, která bude prostorná i pro 
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velkou návštěvu. Naproti sedačky velká stěna, ve které bude spoustu šuplíků, poliček, 
prosklených skříněk ve kterých bude spousta knih a všech pracholapů, které v obývacím 
pokoji nesmí chybět. Barva pokoje bude zřejmě něco mezi oranžovou a červenou, měla by být 
hodně podobná té v předsíni, aby to u mě nebylo jako u papoušků, ale barevné budou jen dvě 
protilehlé stěny, dvě zůstanou bílé. To vše by měl mít můj obývací pokoj. 
 Potom je zde kuchyň. Místnost, kde budu kouzlit. Vytvářet kulinářské umění. Již jako 
malá jsem vařila s babičkou, která mě vše postupem času naučila, za což jsem jí teď velmi 
vděčná. Vaření mě velmi baví, vařím ráda a často. Ráda zkouším nové věci. Proto nesmí v mé 
kuchyni chybět polička s kuchařskými knihami, podle kterých budu zkoušet spoustu nových 
receptů. Má kuchyň bude dřevěná, nechci žádné příliš přemodernizované lesklé a umělé 
hmoty. Budu zde mít plovoucí podlahu a u linky kachličky tak, jak to máme doma teď. Moje 
kuchyň se bude jakoby rozdělovat na dvě části, na moji část vařící a na jídelní. 
 Chtěla bych mít hezký dřevěný stoleček a u něj také dřevěné židle, kde se bude jíst. 
Kuchyňskou linku bych si představovala do tvaru L, přičemž kratší strana bude představovat 
bar se dvěma židličkami a dlouhá část bude moje pracovní plocha. Musím mít myčku na 
nádobí, troubu s grilem, mikrovlnou troubu a samozřejmě spoustu dalších zbytečných 
přístrojů jako jsou toustovač, topinkovač, varná konvice a tak dále. Barva stěn v kuchyni bude 
bílá, na jedné však bude pár širších hnědých pruhů, které budou ladit s odstínem dřeva mé 
linky a stolu s židlemi. 
 No a nakonec je tu pro mě zcela jistě nejdůležitější místnost a to moje ložnice. Bude to 
menší pokojík, který bude mít fialovou barvu a bude to nejútulnější a nejteplejší místnost 
z celého bytu. Dominovat jí bude velká postel zasypaná spoustou polštářů a dekou s krásným 
povlečením a vonět bude po levandulové aviváži. Vedle postele bude malý prostor mezi ní a 
skříní se spoustou mého oblečení. Naproti postele bude malá skříň s povlečením a prostěradly 
a na ní bude televize, nic víc v mé ložnici nebude. 
 V mém bytě však budou ještě jedny dveře, za kterými se budou skrývat věci jako 
čisticí prostředky i s nástroji jako jsou smeták, mop, vysavač a podobné do bytu 
nepostradatelné věci. Bude to taková komora, kde budou v létě schované zimní kabáty 
a snowboard. Bude tam také opřený věšák na prádlo, protože v zimě nemůžu mít pověšené 
prádlo na šňůrách, které budu mít natažené na balkóně. Ten bude tak, jak bude postaven. 
Můj byt bude moderní, ale ne přehnaně. Dbám především na čistotu a svěžest. Celý byt bude 
čistý, vždy uklizený, voňavý a teplý. Chci si svůj první byt zařídit tak, jak si to představuji 
a tak, abych se tam cítila dobře nejen já, ale i mé návštěvy. Chtěla bych, aby ke mně návštěvy 
chodily rády a těšily se na to domácí a přátelské prostředí, na tu příjemnou atmosféru, kterou 
bude můj byt mít. 
 Takhle nějak jsem si vysnila svůj byt již jako malá, pár věcí se změnilo, ale představy 
mám velmi podobné. Tak snad nezůstane jen u snů a jednou, až budu sedět u večer u mě 
doma, vzpomenu si na to, že sedím přesně v takové místnosti, jakou jsem chtěla a o jaké jsem 
teď psala. A až jednou přijde ten pravý a bude čas založit rodinu, postavíme si společně dům, 
který bude velmi podobný mému bytu, ale bude tam znát i ta mužská ruka. 
  

Michaela Dvořáčková 
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Již ve třetím ročníku se studenti zamýšlejí nad svými plány do budoucna a dalším studiem po 
maturitě. 
 
 

KAM NA VYSOKOU? 
 

 Jsem částí třídy 3.L a mým prostřednictvím se dozvíte něco o našich plánech do 
budoucna.  Máte pravdu, máme ještě čas uvažovat o budoucím povolání, ale přece 
jenom… 
 
Jak to vypadá u nás, budoucích absolventů zdravotnického lycea? 
Pouze 58% z nás má už teď představu o svém budoucím povolání. Učební plán našeho oboru 
byl vytvořen s cílem připravit žáky na vysokoškolské studium se zdravotnickým zaměřením. 
Toto zaměření si však vybrali ne všichni, 38% z těch, kteří vědí, kam dál. 42% z nás ale stále 
zatím váhá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Váhaví, co dělat? 
 
 Nejmenovaná žákyně střední školy se vyjádřila: „Své budoucí povolání si vlastně 
nepředstavuji nijak. Nerada si něco představuji, protože pak se to většinou nesplní. Raději 
bych nechala svou budoucnost v rukou osudu.“ Další sympaťák řekl: „Bavilo by mě studovat 
architekturu, ale nejsem si jistý s matikou a vůbec… Dopadne to tak, jak to dopadne.“ 
 Jim i nám se pomalu, ale jistě krátí čas. Pokud někoho něco baví, měl by svůj zájem 
rozvíjet. Taky dělat všechno pro to, aby se dostatečně připravil. Kdyby si řidič automobilu 
stále říkal: „Chtěl bych doprava,“ ale přitom by na volant ani nesáhl, dojel by do cíle? Asi 
těžko. Potřebujeme něco dělat, protože čas nic nemění. To činy. 
 Nejlepším začátkem je dobře poznat sami sebe. Co nás nejvíc baví, zajímá, co nám jde 
a čím se chceme zabývat i dál? 

 

38%

20%

42%

Chtěli byste pracovat ve 

zdravotnictví?

ano

ne

nevím
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„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co 
děláme.“ (Thomas Alva Edison) 

Dovolím si tento výrok poupravit: „Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám 
líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co studujeme.“  
 Někdo měl možná jiné představy. Ať už jsme si vždy přáli sedět v lavici zdravotnické 
školy, anebo ne, museli jsme nést následky svého rozhodnutí a negativní stránky odsunout do 
pozadí. Díky takovým zkušenostem si na „vejšce“ i v práci řekneme: „Pozitivní na mé situaci 
je…“ 

 
 Libuše Pavlíčková, 3. L 

 
 
 
Tým naší školy se pravidelně účastní různých sportovních soutěží a turnajů. Na základě 
turnaje v házené se účastník sportovního družstva zamýšlí nad smyslem sportovního 
soutěžení. 
 
 
 

PARADOX PROHRY 
 
 Házená. Tvrdý sport, plný síly a rychlosti. Hra vyžadující posunutí prahu bolesti, 
ignoraci vyčerpání, vyhecování výkonu na maximum. Hra při, které je zvuk píštěli zvuk, 
který vpouští do krve adrenalin a do tváří vhání výraz odhodlání. Zvuk, při kterém se hráči se 
zaťatými rameny připraví smést, co jim přijde do cesty.  Zvuk, který dovolí míči vystartovat 
do vzduchu rychlostí těžko sledovatelnou. Oči sledují míč. Nohy sledují oči. Míč je chycen, 
hráč je sražen. Padá k zemi. Míč pokračuje. Spoluhráči následují padlého směrem k zemi. Míč 
je v bráně. Hra pokračuje. Záda hráčů jezdí po zemi jako sáně po sněhu. Jejich kolena též. 
Na konci hry se hráči bezvládně pohybují po hřišti snažíce se dorovnat skóre protivníka. Stal 
se zázrak. Podařilo se. David porazil Goliáše. Téměř. Nastupuje další tým, proti týmu 
vítěznému. Hra opět začíná. Stádo býků rozbíhá se po hřišti. Na své rohy nabírají své soky. 
Hra končí. Hráči odcházejí z hřiště. Nastupují další. Po nějaké době. Odcházejí všichni 
naposledy pryč. Jedni s hlavou svěšenou. Druzí s hlavou vzpřímenou. Hráči s hlavou 
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svěšenou odcházejí domů zanechavše za sebou hanbu. Hráči s hlavou vzpřímenou berouce si 
své vítězství s sebou odcházejí jej slavit.  
 Druhý den nastal. Hráči vstávají, cítí své bolístky. Přichází k zrcadlu. Po svlečení 
svého svršku vidí, co na nich hra zanechala. Značku vítězství pro jedny. Značku porážky pro 
jiné. Vše jsou to oběti, které dali svému týmu. Oběti v podobě hematomů, odřenin, škrábanců, 
kousanců, ran tržných i řezných.  Tyto ošklivé bolístky symbolizují touhu po vítězství a cti. 
Pohled na ně znamená pro jedny zadostiučinění, které bolest polevuje. Pro druhé žádné 
zadostiučinění není. Bolest se zhoršuje. Takto nějak jsme si hru aspoň představovali… 
 Skutečnost byla jiná. Alespoň tedy pro náš tým. Netýkal se nás příběh vítězů ani 
poražených. Měli jsme vlastní příběh. Příběh paradoxního vítězství. Když jsme opustili šatnu 
a vstoupili n hřiště, naše oči spatřily smrtelníky, kteří nebyli odlišní od nás místo očekávaných 
Vikingů. Byli to mladíci běžného vzrůstu. Krom brankařů, kteří svým objemem byli snad 
evolucí uzpůsobeni k zaujetí co největšího objemu branky. Podali jsme si ruce. Píšťala 
zapískala. Hráči se rozbíhají. Míč letí. Padl první gól. A to bez jediného tělesného kontaktu. 
Padl druhý. Padl třetí. Padlo jich třicet nám. Dvacet jim. Prohráli jsme. Pauza. Nastupuje 
druhý tým. Máme čas zapracovat na strategii. Tak také činíme. Naše strategie: ‚tanky‘. 
Nastupujeme na hřiště. Píšťala zazněla. Největší z našich mužů se rozestoupili před nejlepší 
střelce. Běží, vyklízejíc cestu plnou protihráčů. Gól! Hra pokračuje. Mužstvo Jaselské vede 
12:3. Hraje se dál. Brzy vedeme 18:8. Poločas. Muži jsou plní elánu ze získaných bodů. 
Na konci hry prohráváme o dva body. Ať se to stalo jakkoliv. Není to důležité. Jsme 
spokojeni. Jen jedinkrát jsme trénovali. Při hře jsme se sehráli a málem vyhráli. Odcházíme. 
Podáme si ruce se soupeři. Převlékáme se. Smějeme se našim bolístkám. S úsměvem 
opouštíme budovu. Těšíme se na další společnou hru. Odcházíme slavit. Druhý den se 
probouzíme. Naše bolístky již téměř nebolí. Jsme spokojeni. Další hro, těš se na nás. 
S trochou tréninku tě pokoříme. A pokud ne. Stejně budeme slavit. Protože vítězství není jen 
na tabuli. Vítězství ukazuje náš risorius. 

Michal Paranjuk,  2.A 
 
 



VIRUS ČÍSLO 1 2013 

 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 7  

 
FLORBAL 

 
 Pro naše hochy sportovní příležitost tohoto roku. Spousta elánu a spousta nadšení. 
Naděje na výhru však nevelké. Nedostalo se nám patřičného tréninku. První hru jsme měli 
problém sehrát se. Avšak jak hra pokračovala, naše hra se zlepšovala. Energie lehce ubývalo, 
ale elánu nikoliv. Hráli jsme, jak nejlépe jsme uměli se stálým úsměvem na tváři. Ať už padl 
gól nám nebo soupeři. Takové nadšení jaké jsme cítili jen tak něco nezkazí. První hru jsme 
prohráli na celé čáře. Když jsme ale nastoupili na hru druhou, již jsme věděli, co děláme. Byli 
jsme rovnocennými soupeři. Opět jsme ale prohráli. Nevadí. Jednou náš čas nadejde a hoši 
z Jaselské si ze hry odnesou více než zážitky a úsměvy na tvářích. 
 
 

ŠKOLENÍ PP 
 

 První dojem, který na mě školení zanechalo, nebyl zrovna pozitivní. Půlhodinové 
opoždění autobusu je takřka nepřípustné. Ale budiž teda.  Po příjezdu nás čekal den plný 
přednášek o alternativní medicíně. Na školení PP to není zrovna něco, co by mě zaujalo. 
Ovšem z některých přednášek jsem si odnesl lekci, jíž se hodlám řídit. To jest například 
léčení stravou z pohledu čínské medicíny. Další věci co mě zaujali na alternativní medicíně je 
hledání příčiny nemoci a ne spokojení se s tím, že zjistíme, jak se nemoc jmenuje. Avšak 
hledat příčiny nemoci v lehkém psychickém traumatu starém deset let mi přijde přespříliš. 
Druhý den. Konečně přednášky související s PP. Začínal jsem si všímat rozdílů mezi postupy 
nových Guide Lines a postupy našich učitelů. Samozřejmě, že PP je velmi relativní, ale když 
má něco rozseknout neshodu proč ne nové Guide Lines. Sám jsem porovnával postupy a nové 
Guide Lines mi opravdu přijdou rozumnější. Den třetí. Velmi praktický den. Opět spousta 
nových informací ke zvážení. Všímám si obhajoby použitých postupů. Cítím se zase o něco 
chytřejší. A vystoupení dvou muzikantů, kteří mluvili o problematice domácího násilí, bylo 
takovou hořkou třešničkou na dortu celého dne. Na jednu stranu mluví o velmi nepříjemném 
tématu. Na stranu druhou každou chvíli zazpívají veselou písničku a mění zarmoucenou 
atmosféru publika v úsměvy. Den čtvrtý. Praktická fixace učiva. Toto velmi oceňuji. Dostali 
jsme modelové situace a rozpomínali jsme se, co jsme se naučili. Jediné co mě trápilo, bylo, 
že jsme nedostali možnost modelové situace dotáhnout do konce. A na konci dne koncert 
skupiny muzikantů, kteří byli z hotelu plného studentů nejmladší. Když jsem je zahlédl, nic 
jsem neočekával. Jak se však říká, nesuď knut podle obalu. Chlapci převedli kvalitní show. 
Hráli, dokud je rodiče neposlali do hajan. Den poslední. Přednášky ze specializované 
sesterské práce. Někteří si možná uvědomili, že jejich osud nemusí končit u pacientů na 
lůžkovém oddělení nebo v ambulanci, takže přednášky rozhodně nebyly od věci. Ale je tu 
ještě jedna věc, kterou bych nerad opomněl. Jóga. Každé ráno vstávat na sedmou kvůli 
cvičení jógy bylo pro mnohé z nás velmi nepříjemné. Obzvláště po náročném dni, který 
končil desátou hodinou večerní. I přesto však celkové zhodnocení - velmi pozitivní. A toť asi 
vše ke školení PP, které proběhlo ve dnech 15. - 19. dubna 2013. 
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ČTYŘBOJ 
 

 Čtyři siláci z Jaselské útočí svými atletickými schopnostmi na krajské kolo silového 
čtyřboje. V čele nám stál náš kouč a rekordman této soutěže, náš učitel Ondřej Štaud. 
Rozhodčí si ho dodnes pamatují a právem jeho rekordy, které před lety nahrál, dodnes nebyly 
překonány. A nám se ani nezdálo o jejich dosažení. Nastoupili jsme do tělocvičny. Byli jsme 
zváženi a zapsáni. Po časové prodlevě způsobené nedochvilností ostatních mužstev začala 
první disciplína. Shyby. Po ní přísel bench-press po něm trojskok a nakonec svisy vznesmo. 
Ne ze všech disciplín jsme byli nadšení jako z jiných. Nás celkový dojem byl ale dobrý. Náš 
kouč nám tipoval třetí místo. Od pravdy nebyl daleko. Byli jsme čtvrtí. Pravdou ale je, že nám 
neseděly body, které jsme si sami napočítali. Ať je to jak chce, jsme poměrně spokojeni. 
Koneckonců od Jaselské pravděpodobně nikdo moc nečekal v silové soutěži. Dále bych 
rozhodně neměl opomenout výkon Ladislava Přibilíka, který v celkovém pořadí jednotlivců 
skončil taktéž čtvrtý. Odcházeli jsme lehce zklamáni, ale tato nálada nám dlouho nevydržela. 
Oslava byla na místě a tou jsme také náročný den zakončili. 
 

Michal Paranjuk, 2A   
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VÁNOCE JINDE  

Pojďte se s námi podívat,  jak vypadají Vánoce v cizích zemích a jaké tam dodržují 
tradice. 

Finsko - Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí 
do svého ledového království. 
 
Francie - Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch Pére Noël. Je ze 
všech Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. 
25.12. ke slavnostnímu stolu zvou lidé do svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, 
vězně,… a na stolech nechybí ústřice, šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou 
nádivkou a drahé ovoce. Tři králové jsou svátkem dětí a maminky jim v tento den upečou dort 
ozdobený papírovou figurkou, ve které je zapečená jiná malá figurka. Kdo ji najde, je králem 
hry.  
 
Grónsko - Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni 
uprostřed věčného ledu. 
 
Keňa - Vánoce jsou zde svátky hlavně pro turisty - v zemi je pouze 12 procent křesťanů. 
Štědrý den slaví v hotelích po německo-britském způsobu, zatímco místní muslimové 
přihlížejí. Bouřlivější bývá Silvestr, kdy se i řada domorodců napije něčeho ostřejšího.  
 
Mexiko - Zde se oslavují Vánoce s typickým jižanským temperamentem - hlučně a vesele. 
Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého hliněného džbánu na vodu - pinty, který visí 
ze stropu a je ozdobený peřím, děti se po něm natahují a tlučou dřevěnými hůlkami tak 
dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou. 
  
Německo - Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemísťování používá osedlaný divoký vítr. 
Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. 1. 12. děti dostávají sladké adventní 
kalendáře a až do Vánoc otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením. Vánočním 
stromečkem je jedlička. 
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Norsko - Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků a bývá doprovázen vánoční kozou. Pro tu 
by měly děti připravit do botiček nějakou lahůdku, třeba nevymlácenou ovesnou slámu. 

Švédsko -  dárky roznáší Santa Clausovi podobný stařík Jultomten, ale ani on na to není sám. 
Pomáhají mu skřítkové a trpaslíci. Velká důležitost se zde přikládá svátku sv. Lucie, který 
připadá na 13. prosinec. Dívky se v ten den oblékají do dlouhých bílých šatů, na hlavy si 
dávají věnce se svíčkami a takto oděné obsluhují při večeři svoje rodiče, čímž jim dávají 
najevo svůj vděk za jejich přízeň, pozornost a péči. 

Velká Británii  - typický je pečený krocan (nepředstavujte si ho na hlavě pana Beana, 
prosím). Vánoce Angličané slaví 25. prosince a přes noc jejich příbytky navštěvuje obdoba 
Santa Clause v podobě bodrého Otce Vánoc (Father Christmas). Děti si do krbu nebo za okna 
zavěšují punčochy, aby v nich ráno našli drobné dárky nebo cukroví. Dalšími tradičními 
anglickými zvyky je pálení vánočního polena, příprava vánočního pudingu a zdobení 
domácností větvičkami cesmíny a jmelí. 
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VÁNOČNÍ KVÍZ 
 

V tomto vánočním kvízu si můžete vyzkoušet, jak dobře znáte naše vánoční zvyky a 
tradice. 
1. Legenda o svatém Mikuláši vznikla na základě života a skutků světce. Víte, do kterého 
století se jeho život datuje?  
a) 4. století  
b) 7. století  
c) 5. století  
 
2. Ve které zemi sv. Mikuláš žil?  
a) Finsko  
b) Francie  
c) Turecko  
 
3. Ve které zemi vznikla tradice vánočních stromečků?  
a) Norsko  
b) Německo  
c) Rusko  
 
4. Víte, kdy se u nás poprvé v domácnosti objevil vánoční stromeček?  
a) 1812  
b) 1874  
c) 1898  
 
5. Tři králové se jmenují:  
a) Kašpar, Martin, Bronislav  
b) Karel, Melichar, Bohuslav  
c) Kašpar, Melichar, Baltazar  
 
6. Co se nám večer na Vánoce ukáže, když se postíme?  
a) zlaté prasátko  
b) Ježíšek  
c) bílá holubička  
 
7. Co se lije do vody, aby se mohla věštit budoucnost?  
a) mléko  
b) železo  
c) olovo  
 
8. Co se má stát, když se v rozkrojeném jablku objeví hvězdička?  
a) za rok se sejdou všichni ve zdraví  
b) splní se ti přání  
c) něco vyhraješ  
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9. Co tě čeká, když se ti lodička z vlašského ořechu nepotopí a dlouho svítí?  
a) velká sláva  
b) dlouhý a šťastný život  
c) velká výhra  
 
10. Co házejí na Vánoce svobodné dívky, aby zjistily, jestli se provdají?  
a) oříšek  
b) střevíc  
c) klobouk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správné odpovědi vánočního kvízu: 1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6A, 7C, 8A, 9B, 10B 
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