VESELÉ VÁNOCE A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Všichni si Vánoce představujeme jinak, někdo jako svátky klidu a času, kdy
jsme se svými nejbližšími, někdo jako velkou otravu a povinnost. Ať tak či tak
udělejte si je hlavně takové, jaké je Vy sami chcete.
Zastavte se, odpočiňte si, více se prospěte, věnujte se sami sobě, ale i
ostatním. Užijte si Vánoce po svém.
Do nového roku Vám přejeme hodně lásky, štěstí, zdraví, úspěchů,
odpočinku, radosti, spoustu dobrý lidí kolem a Vaši spokojenost,
redakce Cejleckého zpravodaje

VÁNOCE

Vánoce byly původně křesťany převzaty
z pohanské mytologie. Slovo Vánoce pochází
z německého
Weihnachten
(původně
wähnachten) což v přeneseném významu
znamená posvěcená noc. Příběh narození
Ježíška jste mohli vidět u rozsvícení našich
vánočních stromků.
Vánoce začali slavit křesťané přibližně
mezi 3. a 4. stoletím našeho letopočtu.
V českých zemích bylo období Vánoc také
dodržováno jako u ostatních křesťanských zemí. V období 1. a 2. světové války
bylo slavení Vánoc nepřijatelné. Nacisté se snažili, aby české země přejali jejich
pohanské slavnosti slunovratu a tzv. svatý svátek Němců. V německých školách
se nesměly zpívat vánoční koledy ani oslavovat narození Ježíše Krista. V období
komunismu bylo křesťanství potlačováno, a tak se komunistická vláda snažila o
potlačení Vánoc, alespoň ve veřejné sféře. Slavit Vánoce naplno můžeme od roku
1989, kdy padla totalitní nadvláda komunismu.
Vánoce jsou celé o tradicích a jednou z mnoha tradic je i Vánočka. Do 18.
století však péct Vánočku mohli pouze pekaři. Od 18. století byl vydán zákon, že
si i hospodyně mohou upéct doma svou Vánočku. Vánoce platili pro všechny, tedy
i lidé bez domova anebo chudší dostávali dary od bohatších.
Vůbec první záznamy o českých vánočních písních se dochovaly ze 12.
století v tzv. Mariánských chválách. Časem se vánoční a křesťanské písně mísily,
až zlidověly a byly známé jako koledy. Mezi nejznámější české koledy patří: Česká
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, O štědrém večeru od Josefa Suka, Vánoce,
Vánoce přicházejí od J. Vomáčky a Z. Borovce. Mezi nejznámější koledy z 21.
století patří: Tichá noc, Nesem Vám noviny, Štědrý večer nastal, Narodil se Kristus
Pán, aj.
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Betlémy neboli jesličky se vyráběly už v 10. století
v Římě. O jejich rozšíření se zasloužil František z Asissi ve
13. století. Typické pro Vánoce byly i jesle, které se
nejprve vystavovaly v kostelích. Teprve až v 18. století,
kdy u nás vládla Marie Terezie a po ní její syn Josef II.,
bylo zákonem zakázáno vystavování jesliček v kostelích.
Lidem však tato tradice chyběla, a tak si vytvářeli jesle
doma. Stavění betlémů se ujalo především na venkově,
kde měli lidé blíže k přírodním materiálům. Teprve od
roku 1825 bylo možné opět vystavovat betlémy na
veřejných místech.
Mezi další vánoční tradici neodmyslitelně patří i
zdobení vánočního stromečku. Tato tradice pochází z Německa a první záznam je
dochován v Brémské kronice, jež pojednává o stromku, který mají lidé doma, je
osvětlen a ozdoben. Vůbec první stromeček v českých zemích byl vyzdoben
režisérem pražského Stavovského divadla panem Leibichem roku 1812. Vánoční
stromeček bývá ozdoben různě: dřevěnými ozdobami, sušeným ovocem,
barevnými koulemi, papírovými ozdobami, ořechy, atd.
Vánoce má řada lidí spojené s pohádkami. V televizi jich přes Vánoce poběží
celá řada. Každý si jistě najde tu svou, kterou má rád. Nepochybuji o tom, že i
letos poběží Tři oříšky pro
Popelku, Anděl páně, S čerty
nejsou
žerty,
Mrazík,
aj.
Nejmladší se jistě rádi podívají na
Ledové království anebo Polární
expres. Filmy jsou krásné, ale
nezapomínejte, že i Vaše fantazie
by měla možnost se rozvíjet a
pokud si budete chtít přečíst něco
o
kráse
Vánoc,
doporučuji
„Vánoční koledu“ od Charlese
Dickense. Tato kniha byla ve své
době obrovským hitem, hlavně
proto, že se v ní objevují lidské
vlastnosti, které by o Vánocích
neměly chybět: láska, rodina,
soucit, dobrá vůle, štědrost, aj.
Věděli jste, že:
 Ježíšek je neviditelná bytost, a proto jej lidé nikdy nezobrazovali
 Vánoční hvězda je květina původem z Mexika
 Adventní věnec si lidé vymysleli, aby měli „hodiny“ k odpočítávání adventu
 Adventní kalendář byl původně pouze v domácnostech, kde bydlely děti
 Andělské zvonění je s tradicí Vánoc pouhých 111 let
 První oficiální vánoční hudba zazněla již ve 4. století v Římě
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ŠTĚDRÝ DEN
Asi nejočekávanější den v roce,
nejen pro malé ale i velké. Tento den
připadá vždy na 24. prosince. Všichni jistě
dobře víte, že pokud se budete tento den
postit, spatříte zlaté prasátko  Někteří
ještě tento den zdobí vánoční stromek a
balí poslední dárky. Konec postní doby
Štědrého dne končí štědrovečerní večeří,
u nás je typická rybí polévka a smažený
kapr s bramborovým salátem. Tato
tradice není stará, pochází z 18. století,
ovšem nemusel být k večeři pouze kapr,
ale i jiné ryby. Ryby nebyly pokládány za maso, proto se v postní den mohly jíst.
Několik tradic se pojí i se samotným Štědrým dnem, mezi ně patří lití olova,
házení pantoflem, šupina pod talířem, krájení jablíčka, pouštění lodiček, aj. Pro
křesťany je tento ten velice důležitý a tím je spojená i Půlnoční mše, která je
nejen u nich velice oblíbená.
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FRANTIŠEK BUKVAJ
Vánoční čas
Rolniček hlas již nezní bílou plání
a sáně s koňmi nevíří již sníh,
to jenom přišla doba vzpomínání,
z obrazů mládí slyším dětský smích.
Za okny domů choulících se v mrazu
se line vůně chvojí s vanilkou,
uchvácen krásou jako na obrazu
u stromku stojím opět s maminkou.
Vše doma voní, vše se leskne, třpytí,
i obloha je plna zlatých hvězd,
na špici stromku také jedna svítí,
jak maják přivádí nás domů z našich cest.
Pod stromkem dárky, hračky, překvapení
a v očích jas a radost září všem,
vždyť v celém roce krásnější den není,
kdy v skutečnost se mění dětský sen.
Láska se dotkla našich srdcí zase
a pokoj z vůle Boží je nám dán.
Co vyrovná se této prosté kráse,
kdy k našim srdcím promlouvá sám Pán?
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VÁNOČNÍ RECEPTY PRO VÁS

Je nám jasné, že už máte nejspíše všechno vánoční cukroví již napečené,
dům již poklizený a celkově je všechno připraveno k příchodu Ježíška, ale pokud
by Vám třeba jen jeden jediný recept padl do oka, tak jsme pro Vás vyzkoušeli a
ochutnali celkem 6 receptů. Doufáme, že Vám budou všechny chutnat…

Zdravější varianty cukroví
Medové perníčky
Ingredience: 60g vlašských ořechů, 60g mletých ovesných vloček, 100g hladké
špaldové mouky, 3 lžíce medu, 1 vejce, 2 žloutky (1 na pomazání perníčků), 1
kypřící prášek do perníku, šťávu z 1/3 pomeranče
Postup: Vlašské ořechy a ovesné
vločky rozemeleme zvlášť na jemnou
směs. V míse smícháme vlašské
ořechy, ovesné vločky, špaldovou
mouku, jedno celé vajíčko, jeden
žloutek, kypřící prášek do perníku,
šťávu z pomeranče a med. Podle
potřeby přidáváme buď špaldovou
mouku anebo ovesné vločky. Ze
surovin vypracujeme těsto a přes
mikrotenový sáček rozválíme na plát o
tloušťce asi 3 mm. Pomocí formiček
vykrajujeme a perníčky pokládáme na
pečicí
papír.
Perníčky
potřeme
žloutkem a dáme péct do trouby na
190 °C na 10-12 minut. Přesto
hlídáme perníčky, aby se nám
nespálili.
(zdroj: kniha Břicháč Tom a Lucie)
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Linecké cukroví
Ingredience: 120g másla, 180g hladké špaldové mouky, 2 žloutky, 1 celé vejce,
3 lžíce medu, marmeládu
Postup: Ve vyšší nádobě vyšleháme změklé máslo s jedním vajíčkem, dvěma
žloutky a medem do hladkého krému. Do směsi přimícháme špaldovou mouku a
vypracujeme těsto. Mouku
přidáváme, dokud nemáme
krásné těsto. Těsto je nutné
pořádně propracovat, aby se
nedrolilo. Přes mikrotenový
sáček rozválíme těsto na plát
o tloušťce asi 3 mm. Pomocí
formiček
vykrajujeme
cukroví a pokládáme na
pečící
papír.
Pečeme
v troubě vyhřáté na 170 °C
15-20 minut, podle tloušťky
těsta.
Cukroví
necháme
zchladnout
a
spojíme
marmeládou podle chuti.
(zdroj: kniha Břicháč Tom a Lucie)

Ořechové nepečené kuličky
Ingredience: 150g vlašských ořechů,
50g mandlí, 100g vypeckovaných
datlí, 2 lžíce studené vody, strouhaný
kokos
Postup: Do mixéru vložíme vlašské
ořechy, mandle a společně je
rozmixujeme. K mletým ořechům
přidáme vypeckované datle, dvě lžíce
studené vody a ještě jednou
rozmixujeme. Směs musí mít lekavou
konzistenci.
Ze
směsi
tvoříme
kuličky, které obalíme v kokosu.
(zdroj: kniha Břicháč Tom a Lucie)
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Klasické cukroví
Perníčky s ořechy
Ingredience: 400g hl. mouky, 150g
cukru moučka, 50g sádla, 50g hery, 2
vejce, 1 lžička sody, 50g mletých ořechů,
4 lžíce medu, 1 lžíce perníkového koření
Postup:
Všechny
ingredience
zpracujeme. Rozválíme na vále placku a
vykrajujeme perníčky.

Slepovaná kolečka
Ingredience: 210g hl. mouky, 140g
másla, 70g cukru, 2 žloutky, vanilkový
cukr
Postup:
Všechny
ingredience
zpracujeme. Rozválíme na vále placku a
vykrajujeme slepovaná kolečka.

Pusinky
Ingredience: 1 bílek, 70g cukru
Postup: Suroviny šleháme společně
v páře do zhoustnutí. Lžící si těsto
vložíme do tvarovacího sáčku a tvoříme
na plechu s pečicím papírem krásné
pusinky.
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VÁNOČNÍ POHÁDKA
V ANGLIČTINĚ

Silly Farther Christmas
"It's Christmas!" shouted the little boy. "Yippee!"
"It's Christmas! Hurray!!!" shouted the little girl as they opened the bedroom
door, and ran down stairs to the living room, to see if Father Christmas had left
any Christmas presents under the Christmas tree.
The little boy and the little girl were both very excited that it was Christmas! Do
you like Christmas?
The little boy was really very, very happy to see that there was a Christmas
present under the Christmas tree with his name on it!
Look! This Christmas present is for me! He shouted happily!
The little girl was also very, very happy to see that there was a Christmas
present under the Christmas tree with her name on it!
Look! This Christmas present is for me! She said through a very big smile!
The little boy started to open his Christmas present.
And the little girl started to open her Christmas present too.
They were both so excited to see what Farther Christmas had given them for
Christmas this year.
"Oh no!" said the little boy as his smile changed to a frown on his sad little face!

"Look at my Christmas present from Father Christmas! It's a ... It's a... It’s a
Barbie doll! A stupid Barbie doll! It’s got long blonde hair, blue eyes and red
lips. Its wearing a pink dress, pink shoes and it's got a yellow handbag".
"Oh no!" said the little girl. Her face also started to look sad and unhappy.
"Look at my Christmas present from Father Christmas! It's a... It's a... It’s a
Toy car. it's Lightening McQueen from that silly film, cars 2! It's the red one
with yellow stickers on it".
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"Wait a moment" said the little girl. "I've got a toy car but I don't like toy cars,
and you've got a doll but you don't like dolls! I think Father Christmas has made
a mistake and put your name on my present and my name on your present!
"Ha, ha, ha" laughed the little boy. "I think you’re right! Father Christmas has
given my Christmas present to you, and your Christmas present to me! Let’s
swop.
So the little girl gave Lightning McQueen, the toy car, to the little boy, and the
little boy gave the Barbie doll, in her pink dress, to the little girl.
"Oh I'm so happy I’ve got a new Barbie doll for Christmas. Oh, thank you
Father Christmas" said the little girl.
"Yes" replied the little boy. "I'm happy with my Lightening McQueen toy car, oh
thank you Father Christmas".
And so the little boy and the little girl played happily for the whole of Christmas
day with their wonderful new toys.
Happy Christmas everyone.

Zdroj obrázku: http://cz.clipart.me/holiday-seasonal/christmas-tree-with-gifts-vector-illustration-free-28791
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VÁNOČNÍ KOUTEK PRO DĚTI - OMALOVÁNKY

Zdroj obrázku: http://www.onlineomalovanky.cz/omalov%C3%A1nka-santa-claus-napl%C5%88uje-pono%C5%BEky_14917.html
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