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Štědrovečerní večeře našich předků byla paradoxně chudší i bohatší zároveň. Obvykle se 

podávalo pět až sedm chodů, jejichž složení se odvíjelo od finančních možností rodiny. 

Takže někde si užívali pečených šneků či raků, zatímco jinde museli vystačit s hrachem, 

houbami a sušeným ovocem. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/staroceska-vanocni-jidla.A161221_105839_po-cesku_hig 

 Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.  

 Magickou moc měla plachta, pokrývající stůl. Na jaře z ní 

hospodář rozséval obilí, aby bylo pěkné a nebylo potlučené od krup. 

 Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu. 

 Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na 

zemřelé členy rodiny. 

 Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice 

na vejcích, obsluhovala tedy děvčata. 

 Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla 

úrodná. 

 Když hospodyně připálí vánočku, bude o vánocích 

stonat.  

 Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na 

sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane 

zdráv. 

 Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po 

probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám měly 

dát pokoj blechy a štěnice :-)  

 Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, 

bude se tě držet štěstí. 

 Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny. 

 Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. 

 Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho 

se drží peníze. 

 Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako 

právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a vynášet z 

domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné 

večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř 

navíc pro nečekaného hosta. 

https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/staroceska-vanocni-jidla.A161221_105839_po-cesku_hig


 SKLÁDÁNÍ UBROUSKŮ  

https://www.google.com/search?q=skl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+ubrousk%C5%AF+LILIE&tbm=isch&ved=2ahUKE

wjdjITm8sjtAhUK_BoKHeFNCPIQ2-c 



Vánoční Kuriozity a rekordy 
V Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově mají řadu 
vánočních unikátů. Například keramický betlém 
umístěný do padesátilitrového demižonu. Pochází z 
dílny výtvarnice Mileny Vašíčkové z Třeštiny u 
Mohelnice.  

V Pelhřimově mají i největší evropský betlém – 

vyřezal ho koncem 80. let Jiří Halouzka z Jiříkova. Skládá se 
z padesáti figur v životní velikosti, postava sv. Josefa měří 2 
metry. Na každou figuru padl celý strom, na slona, vážícího 
1,5 tuny, dokonce dva. Pan Halouzka má na svém kontě i několik dalších úctyhodných děl, kterými se 
zapsal do české mutace Guinessovy knihy rekordů – naposledy patnáctimetrového, z jednoho kusu 
dřeva vyřezaného krokodýla, který je umístěn v ostravské zoo. 

Miniaturní betlém vyřezaný z lipového dřeva ve 

skořápce lískového oříšku vystavuje od čtvrtka Muzeum 

rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Vyrobil jej Miloš Němec 

z Třemošnice na Chrudimsku, na betlému pracoval asi čtyři 

hodiny. Skořápka měří na výšku 26 milimetrů, nejvyšší postava 

Josefa je vysoká 12 milimetrů.  

Nejdelší český papírový řetěz, měřící 16 905 metrů, 

vytvořili svého času účastníci 

vánočních trhů v Karviné. Do té 

doby držel tuzemský rekord řetěz o šest tisíc metrů 

kratší, pospojovaný žáky mateřských a základních škol 

ve Vsetíně. Světový primát uhájilo šedesát studentů z 

univerzity v irském Dublinu, jejichž vánoční řetěz měří 

59,05 kilometrů. Čechům se zase podařilo 

vytvořit nejpevnější vánoční řetěz na světě. Slepilo jej 

185 studentů a pedagogů z Humpolce, měřil 3,363 kilometru a utáhl osobní auto.

Další světové prvenství máme díky Jaroslavu 

Vejvarovi z Rakvic, který vytvořil největší 

vánoční ozdobu ze slámy. Z 1800 metrů slámy 

upletl ozdobu velikou přes dva metry.  

Naopak rekordmanemem miniaturních 

slaměných ozdob je Robert Zauer, který umí 

uplést vrkoče o délce 16 mm a šířce 6 mm. 

Nejdelší prskavka v Čechách je 250 cm dlouhá a 

vydržela prskat 17.48 minut. Má průměr 1,4 cm a 

pochází z dílny družstva Služba Ostrava. https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/vanocni-kuriozity-a-

rekordy.html  



 

  

  



NAJDI CESTU KE STROMEČKU 

Trendy letošních 

Vánoc 
 

Bílé vánoce s nádechem romantiky  

Vánočním trendem pro letošní rok mezi barvami se 

stala na prvním místě bílá, kterou můžete klidně doplnit 

odstíny pastelových barev. Pokud se pustíte 

do vánoční výzdoby vašeho obydlí, a vůbec 

nezáleží na tom, jestli je to rodinný dům nebo malý 

byt, rozhodně by v něm měla převládat právě bílá 

barva.  

Naprosto dokonale bude s bílou ladit třeba některý 

tón zelené, ideálně mátová či pistáciová, který 

můžete doplnit i ledově modrou, bude to vypadat 

super. Sežeňte si k tomu ozdoby (nejoblíbenější jsou již dlouhá léta skleněné koule i baňky) a věnce 

s ledovým nádechem, k tomu vánoční osvětlení (světelné řetězy 

nebo krápníky) s bílými LED diodami a budete fakt IN. 

Vánoční trendy z přírody 

Přestože se v dřívějších letech na přírodní materiály dost 

zapomínalo a vše se pořizovalo v umělých verzích, začali se lidé 

poslední dobou vracet zpět nejen k tradicím, ale právě i k 

přírodě. 

Používání přírodních materiálů a vlastnoručně vyrobené 

doplňky jsou nejen kouzelné, ale také trendy. Je to cool, 

moderní a hlavně tím potěšíte každého, komu takový doma 

vyrobený dárek věnujete.         

https://www.vanocnisen.cz/vanocni-trendy/ 

https://www.vanocnisen.cz/vanocni-vyzdoba-bytu/
https://www.vanocnisen.cz/vanocni-osvetleni
https://www.vanocnisen.cz/vanocni-osvetleni


 

 

ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY 

TYTO OMALOVÁNKY JSOU NÁROČNĚJŠÍ NA ČAS A TO JE PRÁVĚ JEJICH POSLÁNÍ. 

 POMÁHAJÍ LÉPE NEŽ ANTIDEPRESIVA ODBOURAT STRES, NERVOZITU. MOZEK SI ODPOČINE 

A TĚLO NAČERPÁ NOVOU ENERGII A NÁPADY. 

ZKUSTE SI NAJÍT ČAS, NECHCE MOZEK TOULAT SE A RELAXUJTE. 

www.google.cz 

http://www.google.cz/


 

Do tohoto projektu školy se zapojila spousta tříd, takže se od konce listopadu školou denně linula vůně skořice, 

vanilky a dalších přísad, které jsou pro cukroví i Vánoce tak typické. Pekli chlapci i děvčata. Mezi nejoblíbenější 

patří nepečené kuličky z piškotů a vosí úlky. Společně se žáky jsme hledali zdravější varianty a jedny z výborných 

kuliček plných vápníku díky máku vám posíláme. Pracny jsou jedním z nejstarších vánočních pochoutek, ale my 

je upravili, děláme je z tatranek. Naše oblíbené cukroví jsou banánky a kokosové rohlíčky. Na webových 

stránkách školy si prohlédněte fotografie, které dokumentují, jak nám to všem při pečení šlo.  

Napsala a foto: Mgr. I. Týnecká  

 

Tatrankové pracny  

Suroviny: 

3 tatranky 

10 dkg cukru 

36 dkg hladké mouky 

1 ztužený tuk (Omega) 

1 vejce 

2 lžíce strouhaného kokosu 

 

 

Makové kuličky 
Suroviny a postup: 

200g mletého máku, 250g 

rozinek nebo brusinek 

(namočených aspoň 30 minut v 

teplé vodě), 1-2 polévkové lžíce 

vody, kokos (na obalení), mleté 

ořechy (volitelné) Postup: 

Recept na kuličky je opravdu 

velmi jednoduchý :). V mixéru 

vše rozmixujeme a následně z 

těsta vytvarujeme kuličky, které 

obalíme v strouhaném kokosu. 

Kuličky skladujeme v ledničce. 

1 čokoláda na vaření na obalení 

kuliček. 

www.zdravi-stihli.cz/blog/nepecene-makove-cukrovi 



pranostiky 
 

Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod 

zimy to oznamuje.   

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá. 

 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí 
se honí. 
 
Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima 

levná; je-li jasno, bude zima tuhá. 
 
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet. 

 
 

Na svatého Martina slunečno - 

dlouhá zima. 

 

O Martině po ledu - o 
Vánocích po blátě. 
Na svatého Martina 
bývá dobrá peřina. 

 

O svaté Barboře ležívá sníh na 

dvoře. 
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. 

                                           
 Na štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka 
slepičky.  
 

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/pranostiky   

 



  
 

 



 

Nejstarší vánoční pohlednice 

světa je vystavena v muzeu v 

Londýně 
Přání z roku 1843 je vůbec první pohlednicí, která 

započala éru posílání vánočních pohlednic. Tehdejší 

vládní úředník si jich nechal vyrobit tisíc. Dochovalo 

se jich pouze jednadvacet. Jeden z těchto originálních 

kousků je nyní vystaven v Dickensově muzeu v Londýně. Informoval o tom server The New York Times. 

Podle serveru The New York Times výroba přání začala v roce 1843 v květnu, kdy vládní úředník a designér 

Henry Cole požádal svého přítele, malíře Johna Callcotta Horsleyho, aby mu namaloval vánoční obrázek. Už ho 

nebavilo vypisování dopisů a chtěl si proto zvyklost přání všeho dobrého usnadnit. Požádal ho o malý obraz, 

který by mohl rozdávat mezi přátele a popřát jim tak svátky klidu a míru. Malíř po stranách doplnil výjevy lidí, 

kteří rozdávají jídlo a ošacení chudým. Henry Cole si těchto pohlednic nechal natisknout tisíc, využil jich pouze 

400 a ostatní s velkým úspěchem prodal. 

Za 176 let se z tisíce pohlednic dochovalo pouze jednadvacet. Vánoční přání do muzea Charlese Dickense 

zapůjčil prodejce knih ze San Francisca. 

Tradice pohlednic 

Počinem Henryho Cola a malíře Johna Callcotta 

Horsleyho se oba muži zapsali navěky do historie 

vánočních pohlednic. Zasílání takovýchto přání se 

okamžitě stalo symbolem ostrovních Vánoc. Anglie se 

stala po 30 let impériem na výrobu pohlednic. 

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nejstarsi-vanocni-pohlednice-

sveta-je-vystavena-v-muzeu-v-londyne 

U nás se první vánoční pohlednice objevily až koncem 19. 

století. Původně se prodávaly  jen s německými nápisy. 

Česká přání se začala prodávat až po první světové válce. 

Od dvacátých let se hlavním motivem pohlednic staly 

Ladovy obrázky, které jsou symbolem českých tradičních 

svátků dodnes. 

https://www.nytimes.com/2019/11/21/world/europe/first-christmas-card.html
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nejstarsi-vanocni-pohlednice-sveta-je-vystavena-v-muzeu-v-londyne
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nejstarsi-vanocni-pohlednice-sveta-je-vystavena-v-muzeu-v-londyne


 
 



Lití olova 

 

Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. 

Potřebujeme:  

• magický kov alchymistů – olovo. Není –li, nahradíme ho pájecí slitinou (je také zdravotně bezpečnější) 

• naběrčku nebo lžíci na tavení 

• otevřený oheň (kamna, krb, kahan, méně romanticky ale spolehlivé působí propan butanový turistický vařič a hořák plynového 

sporáku) 

• nádobu se studenou vodou, podle tradice měla být dřevěná, ale opět se nabízí různé kompromisy, smaltované lavory apod. Pozor na 

plast, když na něj kápne žhavý kov, poškodí jej. 

Alternativou je koupená sada na lití olova. 

 

Postup: Do nádoby dáme vodu, přes nádobu dáme dvě vařečky a mezi ně položíme napříč klíč. (Cynici mohou lít rovnou, bez klíče). 

Kousek olova nahřejeme v naběračce nad plamenem, rychle se roztaví. Tekuté lejeme přes ucho klíče do vody. Zde okamžitě tuhne. Z 

vzniklého tvaru hádáme budoucnost. Věští se buď ženich nebo se ptáme obecně na budoucnost. 

Když by se z tvaru nedalo nic poznat, zasviťte na něj baterkou a hádejte podle stínu na zdi. 

Ulitý kousek si můžeme schovat mezi osobní poklady a porovnat znova v závěru roku při osobním bilancování, jak jsme pochodili. 

 

Pozor pálí – rukojeť naběračky i horké olovo. Nesaháme na ně rukou a taky se nešťucháme a příliš netlačíme nad lavorem, abychom 

nespálili někoho dalšího.  

Při čtení významu použijeme zejména vlastní fantazii: 

 čáry rovné – spokojený, klidný život 

 čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky 

 půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod s milovaným člověkem 

 jeden uzavřený kruh – finanční zisk, dědictví, dar 

 porušený či prolamovaný kruh – tím větší zklamání, čím více je rušivých prvků, též nemoc či neutěšená 

finanční situace 

 více dobře vyvedených kruhů – štěstí, blahobyt, hodně dětí 

 dva kruhy – svatba 

 více porušených kruhů – nic dobrého na vás nečeká 

 dva porušené kruhy – rozchod s partnerem, zrušení zásnub či svatby 

 kruh zlomený při vyndávání z lázně - znamená prý smrt či minimálně sedm let smůly 

 pravidelný ovál – sňatek z lásky 

 pravidelný čtverec – harmonický život v souladu s ostatními lidmi i přírodou 

 pravidelný trojúhelník – nečekané štěstí v podnikání 

 nepravidelný trojúhelník – nejistota, ztráta zajištěné existence 

 jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného 

 dva kříže – zajištěné stáří 

 malý lesklý křížek – ussmrt dítěte 

 dům se střechou a oknem – štěstí tě provází 

 dům s oplocenou zahradou – dědictví, bezpracný zisk, ale i povinnosti a námaha 

 dům hořící – těžká nemoc 

 husté mřížky – vězení nebo dlouho odloučení 

 člověk, postava – žij svůj život tak, aby ses za své činy nemusel stydět, máš velkou odpovědnost 

 srdce – láska je branou k poznání 

 dvě srdce – milenecký vztah 

 květiny – láska, rodinné štěstí 

 stromy – dlouhá životní cesta 

 stromy s bohatým větvovím či rozkvetlé – čeká tě skvělá budoucnost 

 stromy polámané – nemoc                                                     http://loskutak.nova.cz/clanek/hobby/liti-olova.html 

 

http://loskutak.nova.cz/clanek/hobby/liti-olova.html


www.google.cz/obrazky/ 



Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z 

ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do 

vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - 

nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou 

svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba 

předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho 

svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný.  

Co lodička prozradí?  

 Zůstane u břehu - nečekají vás žádné změny. 

 Okamžitě se potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná. 

 Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem 

 Pluje bok po boku s jinou lodičkou - láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna lodička 

napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe, tím bude vztah pevnější. 

 Všechny lodičky v kruhu - v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance. 

 Jedna lodička uprostřed kruhu - její majitel potřebuje ochranu a pomoc. 

 Jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí. 

 Lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte. 

 Lodička se točí v kruhu - nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete. 

 Lodička potopí jinou lodičku - majitel „agresívní“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. Pokud jde 

o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o žárlivost agresora. 

 Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že po 

počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů. 

 Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima.  

 Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné: budete hledat sami sebe a ujasňovat si své 

plány a touhy. 

 Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním.  

 Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti 

záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná. 

 Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či odmítnutí.  

Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"? 

Co to ale pro nás znamená? 

 

Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a 

vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest". 

 

Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni tento den, pak by se Vám 

štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce. 

 

 



 

 
www.google.cz/obrazky 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOC, HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO 
ROKU VÁM VŠEM PŘEJE REDAKCE ČASOPISU  


