
 

 

Tisková zpráva 
Čert i Mikuláš neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici a na rozdíl od jiných, má své pevné 
místo i dnešním moderním světě. Přestože mikulášská tradice je určena primárně dětem, mají z jejich 
návštěvy radost i senioři.  
 

I malé dítě  dnes ví, že správný čert žije v pekle, má huňatý ocas, dlouhé nebo naopak malinkaté rohy, 
huňatý kožich a hlavně strašidelný obličej. Chodí v doprovodu hodného Mikuláše a svatého anděla, kteří 
je dokáží alespoň trochu zkrotit, protože jinak by nám tu čerti dělali pěkné peklo... 

A tak jsme spolu s  Žampašskými Barbušáky připravili pro 
lůžkové oddělení ošetřovatelské péče setkání s čerty, 
Mikulášem a andělem. A nebyli to ledajací čerti. Tihle uměli 
nádherně hrát a zpívat. Jak by také ne, když zmíněný hudební 
soubor Barbušáci navazuje na letitou historii hudebních 
a pěveckých kroužků, které vždy neodmyslitelně patřily 
k zájmovým útvarům Domova pod hradem Žampach. Ve své 
činnosti využívá muzikoterapeutických prvků (bubínky, 
Orffovy nástroje, dešťová hůl, …) a rytmického cítění členů 
souboru.  

Význam hudby pro rozvoj člověka s mentálním postižením je neocenitelný, hudba zasahuje celou 
psychiku jedince, intenzivně rozvíjí zejména smyslové vnímání, estetické cítění, pohybovou činnost. Vede 

k soustředění pozornosti, rozvíjí paměť a fantazii. Žampašští 
Barbušáci jsou otevřeni i spolupráci s jinými soubory a další 
veřejností, svoji činnost prezentují nejen při různých 
příležitostech v domově, ale i při vystoupeních na 
společenských akcích mimo domov i v  zahraničí. A to 
se ukázalo i zde v Hamzově léčebně.  Na obou chodbách 
pavilónu C se postupně rozezněly vánoční i zimní písně. 
Mikuláš s andělem rozdával malý dárek v podobě čertovské 
záložky do knihy. Hlavní však jsou zažité okamžiky radosti 
a veselí. Rádi bychom s obyvateli Domova pod hradem 
Žampach pokračovali v různých aktivitách i v dalších letech, 

nejen v čase předvánočním. Už i proto, že i mezi nimi máme své pacienty. 
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