Slaměný betlém v Cejli.

Foto: Antonín Seknička

Ve váze jehličí píchá,
zimní večer vločky rozhodil a anděl tiše zpívá.
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat jak andělé mávají křídly,
cítit jak sněhová vločka zebe a vidět štěstí kolem sebe.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
V pátek 24. listopadu se uskutečnilo rozsvícení vánočních stromů a
slavnostní zahájení adventního času. Pěvecký sbor dětí z mateřské školy,
základní školy, Cejličky i dospělých nám zazpíval krásné písně o Ježíškovi
a vánočním čase.

Sněhuláčci, stromky a teenageři k nám přivedli zimu a při koulovačce si
řádně užili zimních radovánek.
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Za zvuku písně Adeste fideles a
hlasu pěveckého sboru proběhla
projekce naší zvoničky sv.
Markéty a z nebe se za pomoci
andělské gardy snesl Anděl, po
jehož sestoupení na zem byly
rozsvíceny vánoční stromy.
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Než za Andělem přišel Mikuláš a čerti, aby hodným dětem mohli
rozdat balíčky, poprosily nás děti ze souboru formou písně Vánoční
modlitbička, abychom se měli rádi.

Novinkou letošního roku je Ježíškova pošta, kde si děti mohou až do
20. prosince napsat Ježíškovi, co si přejí pod stromeček a orazítkovanou
obálku vhodit do poštovní schránky.
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U vánočních stromů nechybí ani nádherný, zcela nový slaměný
betlém. I v kapličce sv. Markéty si mohou návštěvníci prohlédnout
keramický betlém každý den od 17 do 20 hodin.

Autorkám Míle Vyskočilové a Olze Bruzlové za zhotovení těchto skvostů
velice děkujeme.
Poděkování ale také patří všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci celé akce.
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HISTORIE VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
Zdobení vánočního stromečku patří neodmyslitelně k našim krásným
Vánocům. Kde se ale vzal tento tradiční zvyk? Jedno z mnoha tajemných
mýtů praví toto.
Lidé byli od pradávna přesvědčeni, že mrtví mohou v určitou dobu
vstupovat do světa živých a zaujmout jejich místo na tomto světě. Vznikl
tak vánoční zvyk zdobení stromku pamlsky právě jako lest na tyto mrtvé
duše. Ty snědly všechny sladkosti a již nikomu neublížily. S tímto rituálem
souvisí také pověra nevstávání od stolu při štědrovečerní večeři, aby mrtvá
duše uvolněné místo nezasedla.
Další pověstný fakt je, že jedličku uctívali již staří Římané, pro které
byla symbolem Saturnálií – slavnostní slunovratu.
Stromy byly také symboly života a světla na nich symboly Slunce při
keltských oslavách. Keltové také věřili, že větvičky chvojí přinášejí zdraví,
štěstí a úspěch.
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Legenda o vzniku ozdobeného vánočního stromku je spojena s irským
opatem Kolumbiánem. Opat kázal v Burgundsku tamním pohanům o
svátku narození Krista. Aby zaujal co nejvíce posluchačů, sestavil hořící
pochodně do tvaru kříže a umístil je na obřadní jehličnan. Zář ohně
přilákala mnoho lidí, kteří si vyslechli Kolumbiánovo vyprávění o narození
Spasitele. Díky tomu se stal takto ozdobený strom atributem Ježíšova
narození. Církev navíc připodobnila vánoční stromeček k rajskému stromu
Adama a Evy, kteří slaví svátek na Štědrý den.
První zmínky o zdobení vánočního stromečku pochází z roku 1570
z Německa. Církev dala tomuto obyčeji křesťanský význam: dřevo (strom)
je symbolem, neboť v jeslích ze dřeva byl uložen Kristus po svém narození
a na dřevěném kříži byl usmrcen. Strom jako takový byl symbolem světa,
jeho zelené větve představovaly Kristův věčný život, papírové růže na
větvích Pannu Marii a rozvěšená jablka symbolizovaly Evu – matku lidského
rodu.
První vánoční stromeček v Čechách se poprvé rozzářil roku 1812
v Praze u domu ředitele Stavovského divadla Jana Karla Leibicha.
Stromečku trvalo dalších 30 let, než se stal běžnou tradicí mezi panstvem
a měšťanstvem, na vesnice pronikal však velmi pomalu.
Nejslavnější české vánoční stromečky:
 První vánoční strom se objevil v roce 1924 na brněnském Náměstí
svobody. Zásluhu na tom měl spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který
chtěl tímto činem pomoci opuštěným dětem.
 Asi nejslavnější český vánoční stromeček byl 24 metrů vysoký smrk
z Beskyd. Ten zdobil o Vánocích roku 1999 vatikánské Svatopetrské
náměstí.
 Nechvalně proslul vánoční smrkový stromeček na pražském
Staroměstském náměstí, který 6. prosince 2003 spadl a zranil čtyři
lidi.
Zdroj: http://www.chytrazena.cz/o-historii-vanocniho-stromecku-3819.html
https://mineralfit.cz/clanek/historie-vanocniho-stromecku
zdroj obr. www.doma.cz

6

VÁNOČNÍ KVĚTINY
Jmelí
Snad v žádné domácnosti o Vánocích
nechybí větvička jmelí. Čím více má
větvička bílých bobulek, tím větší štěstí
na vás v novém roce čeká. Zvyk líbat se
o Vánocích pod jmelím přišel z Anglie.
Muž může políbit každou dívku či ženu,
se kterou se pod zavěšeným jmelím
potká. Za každé políbení se utrhne jedna
bílá bobulka. Poslední bobulka se na
jmelí nechá až do příštích Vánoc, aby
z domu neodešla láska.
Vánoční hvězda
Vánoční růže, hvězda nebo též poinsettia
pochází z tropické části Mexika a střední
Ameriky.
Je
nápadná
nádherně
zbarvenými listy, které tvoří zdánlivý květ.
Samotné květy jsou ve skutečnosti
nenápadně žluté tyčinky ve středu květiny.
Vánoční hvězda je citlivá na chlad, průvan
a přímé sluneční světlo, je jí dobře na
světlém teplém místě s teplotou kolem 20
⁰C. Dlouhodobé pěstování je poněkud
obtížné, proto je spíše považována za
krátkodobou rostlinu.
Cesmína
V Anglii
a
Americe
je
cesmína
nepostradatelným
symbolem
Vánoc.
Představuje štěstí, radost a zdraví. Na
zahradě
musíme
cesmíně
zajistit
dostatečnou vzdušnou vlhkost, kyprou
půdu a polostín vyšších stromů, které ji
chrání proti větru a mrazu. Na vhodném
stanovišti potom bývá velmi odolná. Právě
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z jedné odrůdy cesmíny se připravuje v mexických domácnostech oblíbený
nápoj „maté“.

Čemeřice
Je rozšířená především ve Francii,
Německu a Anglii. Podle legendy je
dokonce svatá. Betlémská pastýřka
následovala ostatní pastýře do chléva,
kde se právě narodil Ježíšek. Chtěla mu
přinést dárek, ale bohužel mu neměla co
dát. Sáhla tak po květinách osvětlených
paprskem světla, což byly právě květy
čemeřice. Květinu není dobré vystavovat
velkým výkyvům teplot a vlhkosti. Dobré
je přidat do vázy výživu pro řezané keře,
čímž zajistíte optimální podmínky pro kvetení až tři týdny.

Vánoční kaktus
Neodmyslitelně k Vánocům patří také
vánoční kaktus, právě proto, že v tento čas
krásně vykvétá. Pochází z Brazílie. Je to
krátkodenní rostlina, nejvíc kvete tedy
v zimním období. V době, kdy má kaktus
poupata, rostlinu není dobré přemisťovat,
protože poupata by mohla opadat.

Zdroj: http://stedry-den.blog.cz/rubrika/vanocni-kvetiny
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VÁNOČNÍ KOŘENÍ

Vůně vánočního koření je pro Vánoce tolik typická. Toto koření
provoní celý dům a většina z nich neodmyslitelně patří do vánočního
cukroví. Kdo by neměl rád vanilku či skořici. Pojďme se o několika
nejznámějších vánočních kořeních něco málo dozvědět.
Skořice
Skořice je aromatická kůra stálezelených tropických stromů
skořicovníků. Tato kůra je léčivá, vyrábí se z ní silice, olej, tinktury. Má
příjemnou vůni a kořenně nasládlou chuť, kterou jí dává především
obsažená sloučenina cinnamaldehyd. Podporuje trávení, působí na chuť
k jídlu a celkově osvěžuje.
Ze skořicovníku se využívá vnitřní sušená část kůry, která je bohatá na
silice. Z větví, květů i listů se získává skořicový olej. V potravinářství se
využívá prášková skořice, může se používat i skořicová kůra v celku. Ve
farmaceutickém průmyslu upravuje skořice nepříjemnou chuť léků.
V lékarnictví se používá k výrobě žaludečních, kořeněných a bylinných
likérů a vína. Využití má i v kosmetice, voňavkářství a léčitelství.
Vanilka
Vanilka je aromatické koření, které pochází původem z Mexika. Jedná
se o fermentovanou tobolku některých druhů orchidejí z rodu vanilovník
(Vanilla). Vanilku používali již původní obyvatelé Mexika, Toltékové a
Aztékové. Do Evropy bylo koření poprvé dovezeno v první polovině 16.
století.
Nejdůležitější látkou vanilky je aromatický fenolický aldehyd vanilin, který
vytváří právě tu příjemnou vůni a sladkou chuť koření. Vzhledem k vysoké
ceně přírodního koření je vyráběna syntetická náhrada. V Československu
byla vyvinuta a patentována náhražka etylvanilin. Hlavním průmyslovým
odběratelem vanilky je firma Pepsi-Cola Corp, která ji používá
k ochucování svých hlavních produktů Pepsi-Coly a Coca-Coly. Její roční
spotřeba touto firmou se pohybuje kolem 40 tun.
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Hřebíček
Hřebíček
je
sušený
kalich
s poupětem
hřebíčkovce kořenného. Pochází z Moluckých ostrovů
v Indonésii. Hlavní složka hřebíčku sloučenina
eugenol má antiseptické a lokálně-anestetické
účinky, často se používá v zubním lékařství. Hřebíček
má nasládlou chuť, která přechází do chutě hořké.
Pokud má hřebíček tmavě hnědou či dokonce černou hlavičku, je příliš
starý nebo závadný.
První záznamy o hřebíčku pocházejí z Číny ze 3. stol. př. n. l. Pro svou
značnou oblibu sehrál významnou roli v dějinách zámořských objevů.
Během středověku jej dováželi do Evropy především arabští obchodníci.
Byl hlavním motivem pro výpravu Fernana Magalhaese. Ten věřil, že cesta
západním směrem kolem Země bude kratší než dlouhá plavba kolem
Afriky. To se ale nepotvrdilo, Magalhaes na výpravě zahynul a cestu kolem
světa dokončila jediná loď Victoria, která se vrátila plně naložená
hřebíčkem, čímž dvojnásobně zaplatila celkové náklady vynaložené na
výpravu.
Badyán
Sušená souplodí s lesklými semeny pocházející
ze stromu badyáník pravý z jihozápadní Číny, dnes je
rozšířen v celém tichomoří a jihovýchodní Asii.
Hvězdicová souplodí se sklízí těsně před plnou zralostí
od března do května. Má jemnou vůni podobnou
anýzu. V lidovém lékařství je užíván jako čaj, který
příznivě působí při kolikách a revmatismu. V některých zemích se i po jídle
žvýká jako látka podporující trávení.
Koriandr
Jednoletá rostlina z čeledi miříkovitých, planě rostoucí ve Středomoří,
odedávna pěstována v Egyptě a Indii. Využití nachází v gastronomii i
léčitelství. Podporuje tvorbu žaludeční šťávy, čímž ovlivňuje trávení. Čaj
z koriandru pomáhá při bolestech břicha, nadýmání či pocitu plnosti.
Obklady z koriandru pomáhají při revmatických potížích kloubů. Jako
koření se požívání především k nakládání zeleniny a hub, do chleba, je
přísadou do perníku, uzenářských výrobků. Využití má i ve výrobě
alkoholických nápojů včetně vín. U koriandru jsou poživatelné všechny
části rostliny a každá má svou specifickou chuť a aroma. Rostlina však
celkem páchne.
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Kardamon
Kardamovník obecný je statná bylina z čeledi zázvorníkovitých,
dorůstá
výšky
2-4m.
Roste
v tropických
deštných
pralesech
Kardamomských hor při jihozápadním pobřeží Indie, na Srí Lance,
v Tanzanii či Guatemale. Beduíni si s ním ochucují kávu, Dánové bábovky,
může se také žvýkat pro osvěžení dechu. Semena stimulují organismus,
podporují trávení, oddenek zahání horečku a únavu.
Muškátový oříšek
Jedná se o vysušené semeno plodu pocházející
ze stromu muškátovníku pravého. Využívá se
především jako koření podporující chuť k jídlu a
klidné trávení. Pomáhá v domácí léčbě astmatu,
nespavosti, zmírnění průjmů či nadýmání, tiší břišní
bolesti a křeče. Ve středních dávkách může vyvolat
menstruaci, ale též může narušit vývoj plodu. Ve
vyšších dávkách se chová jako narkotikum, ačkoliv jako droga je zneužíván
zřídka.
Kurkuma
Neboli indický šafrán je koření žluté barvy ze sušeného mletého
oddenku kurkumovníku dlouhého, hojně využívaný v indické, perské a
thajské kuchyni. Výtažky z kurkumovníku se používají jako lék proti
rakovině, má vynikající protizánětlivé účinky a je dobrým antioxidantem,
významně podporuje mozkové funkce zejména u starších lidí. Je to přírodní
a velmi účinný mozkový doping.
Zázvor
Zázvor lékařský má výraznou pryskyřičnou vůni,
čerstvý, vařený, sušený i nakládaný působí příznivě
na lidské zdraví. Má antibakteriální a protizánětlivé
účinky, pomáhá při cestovních, těhotenských a
žaludečních nevolnostech. Léčí rýmu a chřipku,
snižuje cholesterol, stimuluje krevní oběh, podporuje redukci váhy. Má
však i vedlejší účinky, některým lidem způsobuje pálení žáhy, zažívací
obtíže či bušení srdce. Není tedy vhodný pro děti, těhotné ženy a diabetiky.
Zdroj: www.wikipedia.org
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CEJLECKÉ VÁNOCE
Cejlecké Vánoce krásné jsou,
začínají rozsvícením stromů dvou.
Na návsi rozzáří nám úsměv,
každý rok je rozsvítí náš zpěv.
Do Vánoc zbývá jen chvíle,
dětem však zdá se to míle.
Po celé Cejli voní nám cukroví,
třeba i zasněží, kdopak to ví.
Kapříka koupíme přímo od Vítka,
Cejličku rozsvítí barevná světýlka.
Poslední advent blíží se rychle,
i balení dárků do tvaru krychle.
Ježíšku nezapomeň na dárky,
pro cejlecké děti i jejich mamky.
Taťkové by měli dostat taky,
Ježíšek prý umí zázraky.
Záležet si Ježíšku dej,
ať je nám tu v Cejličce hej.
A už se blíží Štědrý den,
koulovat se půjdem ven.
Přejeme si všude sníh,
projedem se na saních.
Přes den maso nejíme,
možná prase uzříme.
Přejeme vám u nás v Cejli,
za stromeček míti jedli.
(konec básně naleznete v tajence)
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VÁNOČNÍ ANKETA
Co by vám měl Ježíšek přinést pod stromeček?
Školčátka
Amálka Ryšavá
Těším se, že dostanu lízátko a taky Šmouly. Mám je ráda a
líbí se mi jejich obrovský domeček. Ježíšek mi ho snad
donese a já si s nima v domečku budu hrát.
Sofinka Valová
Já si přeju taky domeček pro panenky. Už mám doma nějaký
panenky, ale nemají kde bydlet. Takže domeček potřebují.
Dáda Trnovský
Chtěl bych medvídka, který svítí. Už vloni mi ho Ježíšek
přinesl se zelenou mašličkou, ale letos bych chtěl lepšího. Má
na sobě zelené světlo, ale svítí i modře a fialově. A možná
ještě dostanu pavouka na dálkové ovládání.
Tadeášek Zlatuška
Ježíšek by mi měl přinést blok na malování a tužky. Tužky
musí být barevný: růžová, bílá, modrá. Rád maluju hlavně
baráky. Dárek pro sestru už mám, namaloval jsem jí hasiče.
Nikolasek Berka
Snad jsem byl dost hodnej, aby mi Ježíšek přinesl zelený
traktor. Musí být velký a mít kabinu a vepředu lopatu.

Kubík Špindler
Chtěl bych dostat vrtulník na ovládání. Měl by být modrý.
Ještě si přeju velkýho plyšáka, hrál bych si s ním a spal.
Plyšák musí umět lítat. Bude to totiž plyšový motýlek.
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Matyáš Lang
Chci kombajn. Líbí se mi a sleduju je, když na poli ořou. Musí
mít zelenou barvu, to je jasný. Kdyby to šlo, chtěl bych dva,
abych si mohl hrát sám. Kombajn je obrovský.
Adámek Lang
Přeju si červený traktor. Bude veliký, ale určitě ho uvezu.
Ještě žádný traktor nemám, bude to můj první. Byl jsem
hodný, tak mi ho snad Ježíšek donese.
Školáci
Barča Klimešová
Hrozně moc bych si přála nový míč na gymnastiku. Nejvíc se
mi líbí kombinace modro-zelený, anebo růžovo-bílý. Vím, že
se takovéto barevné kombinace prodávají, takže snad jednu
z nich dostanu. Mimo toho bych si přála nové oblečení. Kdyby
to šlo, tak bych chtěla fialovo-růžový dres na gymnastiku.
Lukáš Mariánus
Chtěl bych autodráhu, autíčka a 3D puzzle. Doma už mám
dvoje, jedny s Mimoňi a druhý s Bleskem McQueenem. Ještě
by mi mohl Ježíšek přinést basketballový a fotbalový míč.
Hraju florbal, ale právě bych se chtěl naučit basketball a
fotbal. Chodím s kamarádem kopat na horní fotbalové hřiště
a myslím si, že mi to jde.
Saša Haldecká
Ježíšek by mi mohl donýst robohada. To je had na ovládání.
Viděla jsem ho v hračkářství a mě se nejvíc líbil ten se
zelenou barvou. Panenky rozhodně nechci, s nimi si nehraju,
to je pro holky. Hraju si raději s autama.
Adélka Mariánusová
Přeju si chodícího pejska, lego, mluvící miminko a čůrací
miminko. Těším se, až se o miminka budu starat. Doma už
mám jedno, jmenuje se Kačenka. Mluvící miminko zřejmě
pojmenuju Nikolka a čůrací miminko by mohla být Lucinka.
A ještě bych chtěla golfáč, to je kočárek právě pro miminka.
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení obyvatelé Cejle a speciálně milé děti,
Vaši vesničku mám moc rád, byl jsem u Vás například, když jste světili
vlajku a znak obce v roce 2013, a pak ještě několikrát. S Vaší paní
starostkou spolupracujeme, je aktivní a dle mého názoru se opravdu stará.
Moc děkuji, že jste mi mé návštěvy u Vás letos oplatili již druhou návštěvou
Senátu v Praze, bylo to moc milé setkání.
V tomto období se asi již všichni těšíme na Vánoce. Přeji Vám tedy, abyste
si vánoční svátky každý užili podle svého se svými blízkými, v pohodě,
klidu a pokoji.
Važme si svátečních chvil strávených doma a společně. Do roku 2018 Vám
přeji pevné zdraví a boží požehnání.
Miloš Vystrčil, váš senátor
Vážení spoluobčané,
opět k nám přišel nádherný vánoční čas plný magických chvil. Čas
vánoční pohody, klidu, lásky a pokory. Alespoň v této době bychom měli
trochu zpomalit a uvědomit si, že můžeme žít v klidu, míru a pokoji a
můžeme být obklopeni lidmi, které máme rádi, a záleží nám na nich.
V současném hektickém způsobu života si tyto krásné a cenné hodnoty
málokdy uvědomujeme. Proto si alespoň v této době udělejme čas na
krásné zážitky, jako jsou rozzářené oči našich dětí u vánočního stromečku,
dobrá vánoční nálada, potěšení z našich krásných cejleckých betlémů a
rozsvícených vánočních stromů, setkání přátel a rodiny nejen u
štědrovečerní večeře.
Přeji Vám nechť do vašich domovů vstoupí zdraví, štěstí, láska, úsměv,
pohlazení a vlídnost.
Ať se Vám vyplní všechna tajná přání a dech Vánoc skryje všechny smutky.
Pavlína Nováková, starostka
Vážení spoluobčané,
dovolím si Vám popřát nyní to, o co se snažím každý rok touto dobou
já: přeji vánoční čas bez nemocí, přeji, ať se Vám daří plnit všechny
pracovní i soukromé úkoly, které jste si do Vánoc dali.
Přeji Vám klid a rodinnou pohodu, která v tyto dny už má v domovech
panovat. Zkrátka přeji, ať předvánoční ruch a shon můžete sledovat už jen
z dálky, s úsměvem a s očekáváním hezkých svátečních chvil se svými
blízkými.
Antonín Seknička, místostarosta
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S novým rokem 2018 přicházejí i nová přání a předsevzetí. Přeji Vám
i Vašim blízkým hlavně pevné zdraví, radost ze života a spoustu nádherně
prožitých dnů plných nejen radosti a štěstí, ale i pochopení a tolerance.
Zdena Sochorová, zastupitelka
Vážení spoluobčané, do nového roku Vám chci popřát pevné zdraví,
hodně štěstí a lásky. Každý rok nás čekají změny a překvapení a jinak tomu
nebude ani v roce 2018. Přeji Vám, aby příjemné změny a překvapení
převážily nad těmi méně příjemnými, a aby Vás provázely samé radostné
události. Vše dobré v roce 2018 Vám všem přeje
Edita Mariánusová, zastupitelka
Za školu bych chtěla všem čtenářům zpravodaje popřát krásně prožité
Vánoce plné pohody v kruhu těch nejbližších a do roku 2018 především
pevné zdraví a mnoho důvodů k úsměvu. A věřím, že naší škole zachovají
podporu i v příštím roce.
Dětem a žákům naší školy přeji bohaté zážitky ze vzdělávání, které je
obohatí na celý život. Věřím, že příští rok zažijí mnozí, na co budou s láskou
a nostalgií vzpomínat po celý život. Připojuji se i s přáním jejich rodičům,
kterým přeji dostatek trpělivosti při výchově a dostatek možností na
trávení společného času s dětmi.
Svým kolegům přeji, aby vytrvali ve svém dosavadním úspěšném
pracovním nasazení, a aby jim vydržel pedagogický optimizmus a týmový
duch, který naši školu stmeluje.
Mgr. Ing. Marta Kozdas, ředitelka ZŠ a MŠ Cejle
Cejláci a Cejlačky,
přejeme vám krásné a pokud možno i klidné vánoční svátky.
Doufáme, že vstoupíme všichni společně do nového roku plní energie a
dobré nálady. Děkujeme vám, že náš Cejlecký zpravodaj nehaníte, ba
naopak chválíte. Mějte se krásně a vesele a těšíme se na vás i příští rok,
redakce Cejleckého zpravodaje
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VÁNOČNÍ PEČENÍ

Vánoční
cukroví
patří
k nejrozšířenějším tradičním zvykům
Vánoc v mnoha zemích. Základem
těsta je směs mouky, cukru, vajec a
másla. K této směsi se poté podle
druhu cukroví přidává čokoláda,
kakao, vlašské a lískové ořechy,
kokos či kandované ovoce. Mezi naše
nejznámější cukroví patří vanilkové
rohlíčky, perníčky nebo linecká kolečka. Nesmí chybět ani jejich typické
vůně vanilka, skořice, rum, kokos. V poslední době se trendem stává také
nepečené cukroví.
Při vánočním pečení nesmíme zapomenout ani na vánočku. Toto
sladké pečivo se u nás těší velké oblibě. Správně se má vánočka plést
z devíti pramenů. Spodní čtyři prameny představují čtyři živly: vodu, zemi,
vzduch a oheň (Slunce). Prostřední tři prameny symbolizují vůli, rozum a
cit člověka a vrchní dva představují to, co vede člověka nejvýše, tedy lásku
a vědění. Svým tvarem vánočka připomíná malého Ježíška, který je
zabalen v peřince, i proto je symbolem plodnosti a nového života.
Vánočka má svou historii a
udržela se v oblibě až do dnešní
doby. V minulosti byla známá jako
„calta“ nebo „húska“. V Čechách se
dodnes
můžeme
setkat
s nejrůznějšími
pojmenováními:
pletanka,
pletenice,
žemle,
štědrovice, štricka, štrucla, ceplík či
štědrovečernice. Pletení vánočky
bylo vždy výsadou příslušníků cechu
pekařského, který zastával odjakživa vysoké postavení. Vždy o
štědrovečerním dopoledni se na Pražský hrad vydalo šest bíle oděných
pekařských tovaryšů, ti nesli v rukou dlouhé ohoblované prkno a na něm
velikou vánočku s rozinkami sypanou mandlemi. Tato vánočka měla přijít
na stůl nejvyššímu královskému purkrabímu. Pražané čekali na poselstvo
pražského cechu pekařského už před Karlovým mostem, lidí se scházelo
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tolik, že pekaře musela doprovázet městská stráž, aby vánočku donesli na
Hrad bez úhony. Poničená či zlomená vánočka totiž znamenala pro cech
obrovskou ostudu.
Přibližně od 18 stol. si lidé začali péct vánočky doma sami. Recept se
vždy dědil z generace na generaci a samotné pečení bylo rituálem.
Hospodyně oblékla bílou zástěru, uvázala si bílý šátek a mlčky zadělala
těsto. Při jeho kynutí měla vyskakovat do výšky, aby se těsto nezdrclo. Do
těsta zapracovala také minci a ten, kdo ji ve svém kousku našel, měl být
v příštím roce bohatý a zdravý. Pokud se však vánočka při pečení připálila
nebo praskla, bylo to pro domácnost špatné znamení. Na Štědrý den
hospodyňka upekla jednu vánočku pro každého člena rodiny a jednu
vánočku větší zdobenou mandlemi a rozinkami. Ta poté přišla na
štědrovečerní tabuli a nakrojit ji směl jen hospodář. Po krajíčku dostal
každý člen domácnosti včetně dobytka, neboť se věřilo, že přinese zdraví
a ochranu před zlými silami. Kousek vánočky se hodil také do studny, aby
napřesrok bylo hodně vody nebo se vhodil do domácího krbu. Co se při
večeři nesnědlo, nechávalo se na stole pro duše zemřelých, které se tento
den vracejí na zem. Na sv. Štěpána se také kousky vánočky dávaly
koledníkům.
A jak je to s vánočním pečením
v jiných
zemích?
V Nizozemsku,
Belgii, Porýní a Vestfálsku se na
Vánoce peče tzv. spekulatius, což je
pečivo z křehkého těsta. Na pečivu je
vyobrazen motiv představující život
sv. Mikuláše. Spekulatius se před
pečením opatřuje motivem formou
ze dřeva nebo z kovu a dostává svou
typickou
vůni
a
chuť
díky
kardamomu, skořici a hřebíčku.
Romové tradičně o Vánocích pekli namísto vánočního cukroví zákusek
šinga. Jde o závin, který se vytvoří smotáním tří placek z kynutého těsta,
ty se potřou náplní například z tvarohu, kakaa či máku.

Zdroj obrázku: http://www.maskrtnica.cz/vanocka-z-kvasku/
http://www.lecker.de
zdroj: cs.wikipedia.org
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VÁNOČNÍ RECEPTY
Vídeňské ořechové rohlíčky
320 g hladké mouky
240 g másla
160 g strouhaných vlašských ořechů
80 g cukru
2 ks žloutku
Trochu strouhané citronové kůry
Vanilkový cukr
Cukr na obalení
Zpracujeme na vále v těsto, necháme asi 30 minut odpočinout. Potom
vytlačujeme nástavcem na masovém strojku rohlíčky. Upečeme asi při
180° C dorůžova. Ještě teplé obalujeme v cukru s přídavkem vanilkového
cukru.
Linecké cukroví
250 g másla
350 g hladké mouky
120 g moučkového cukru
3 ks žloutku
1 balíček vanilkového cukru
Zavařenina
Pro přípravu těsta prosijeme na válu
mouku, přidáme cukr, promneme tuk a pomocí žloutků zaděláme těsto.
Necháme v chladu odpočinout a potom na pomoučněném vále vyválíme
tenký plát, ze kterého vykrajujeme kolečka či jiné tvary a klademe na
suchý plech. Z poloviny koleček na plechu vypíchneme kovovou trubičkou
střed. Upečeme dorůžova a po vychladnutí slepujeme marmeládou.
Jednoduché kokosky
250 g moučkového cukru, 250 g strouhaného kokosu, 3 ks vajec (menší),
1 lžíce hnědého rumu, 1 lžíce citronové šťávy
Všechny ingredience smícháme a mokrou rukou tvoříme hromádky.
Klademe na plech na pečící papír a upečeme v mírnější troubě. Směs na
tyto kokosky musí být mírně drobivá, ale tak, aby nám šly dělat hromádky.
Pokud je řidší (když mámě větší vejce), na chuti ani vzhledu to neubere,
v troubě se však mírně roztečou.
Zdroj: www.recepty.cz
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VÁNOČNÍ KOUTEK PRO DĚTI - OMALOVÁNKY
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SUDOKU LEHKÉ
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VÁNOČNÍ ANGLIČTINA

Saint Nicholas vs. Santa Claus
People all over the world know this man.
He is fat, he has got a long white beard, and
he is very jolly. He wears red clothes, and
usually carries a large sack over his shoulder.
He rides across the sky in a sleigh pulled by
eight reindeers. His name is Santa Claus. But
who is he really?
There was once a person whose name
was St. Nicholas. He lived in the 4th century
in the Byzantine Empire. He was known to be very kind and generous,
especially towards children. He devoted his life to God and became a
Bishop. Today he is known as Sankt Nikolaus in Germany, Sv. Mikuláš in
the Czech Republic or Sinterklaas in the Netherlands. The traditions came
to America with the early Dutch settlers and Sinterklaas became Santa
Claus. Other names are also used for Nicholas, such as St. Nick, Father
Christmas (Britain), Papa Noel (France) and many others.
Everybody knows the tradition of hanging Christmas stockings on the
mantelpiece. It is connected with St. Nicholas, too. There is a legend about
a very poor family. The father could not afford a proper dowry for his three
daughters, and so there was no chance that they could get good husbands.
But St. Nicholas helped them. He dropped bags of gold down the chimney
into the girl´s stockings which had been hung on the mantelpiece to dry.
But where did the sleigh and reindeers and red clothes come from?
Clement C. Moore wrote a poem where he describes St. Nicholas as a jolly
man flying in a sleigh pulled by reindeers. This was what inspiered the
artist Thomas Nash to draw pictures for a magazine, showing St. Nicholas
as a jolly man with red clothes, a round belly and a long white beard. And
that is the Santa, who gives presents to children all over the world.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
I NOVÝ ROK 2018
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