Milí spolužáci a učitelé,

Úvodní slovo

v prosincovém čísle školního časopisu jsme Vám opět přinesli ohlédnutí za některými akcemi,
které se konaly v uplynulých měsících. Můžete se například těšit na reportáž z Osvětimi nebo
také na článek o anglickém představení, které jsme navštívili.
Kromě kulturních zážitků jsme se opět účastnili několika soutěží, jako například Angličtinář
roku nebo soutěž ve střelbě.
Dále se také můžete těšit na životopis Terezy Španihelové, z pera Nikol Misaki Vavrlové,
který pojednává jak o jejím životě, tak popisuje změny, kterými v současnosti prochází.
Daniela Adámková Vám opět přinese několik typů, kterými obohatit nejen Vaši povinnou
četbu a samozřejmostí je také pokračování cestopisu „Nicolette na tripu“, kde Vás tentokrát
zavede do malebného prostředí Lago di Garda.
Závěrem bych ráda popřála za celou redakci školního časopisu klidné prožití vánočních
svátků.
Nikol Misaki Vavrlová

Nikol Misaki Vavrlová ZR3
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Přestřelka studentů
Ve středu 23. 11. 2016 se v areálu tělocvičny odehrála každoroční soutěž ve střelbě
ze vzduchovky pro první, druhý a třetí ročník naší školy.
Každý soutěžící měl 5 pokusných diabolek, při kterých si osvojili zbraň, vybral, kterým okem
bude zaměřovat. Soutěžícím bylo vysvětleno jak pušku odjistit, jak ji nabít a jak vystřelit.
Žáci si vedli skvěle, vítězové se umístili na těchto pozicích:
1. místo v kategorii chlapců: Přemek Vajda (3. ročník)
2. místo v kategorii chlapců: Hynek Ondráček (1. ročník)
3. místo v kategorii chlapců: Matěj Graca (3. ročník)
Dívky na tom byly taktéž velmi dobře a umístili se následovně:
1. místo v kategorii dívek: Lucka Kubínová (2. ročník)
2. místo v kategorii dívek: Tereza Flesarová (3. ročník)
3. místo v kategorii dívek: Nikola Matýsková (3. ročník)
Velmi děkujeme paní učitelce Haně Obelczové za nápad i organizaci soutěže. Těšíme se na
příští rok, kdy si znovu budeme moci zastřílet a zasoutěžit.

Barbara Dimitriu + Vendula Sklenářová, ZR2
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KRNOV
V minulém čísle Pobertova zápisníku jsme vás pozvali do Štramberka a
Kopřivnice. Tentokrát se podíváme do Krnova a do Klimkovic. Krnov je mé
rodné město, ve kterém jsem doposud vyrůstal. Není to město velké, ale zato je
celkem hezké. Středem města je hlavní náměstí a uprostřed něj stojí Radnice.
Na tomto náměstí se každou zimu nachází vánoční stánky (trhy). Krnov sám leží
při polském pohraničí, takže „výlet“ do zahraničí je pro mne otázkou dvou set
metrů.
V Krnově se také nachází mnoho
historicky významných míst, jako
například Švédská zeď, která měla
bránit před švédskými nájezdníky na
naše město, zámeček, ze kterého je
teď víceméně bar, Koncertní síň sv.
Ducha a mnoho dalších památek.
Kolem města se nachází parky, jako
je park Chářovský a dva parky
městské. Jednou z největších atrakcí
tohoto města a zároveň unikátním
historickým místem je Cvilínský kopec spolu s rozhlednou a kostelem a také
zřícenina hradu Šelenburk. K těmto místům vede cesta hustým lesem a také
četnými schody přímo pod kostelem Panny Marie Sedmibolestné. Zdá se, že
spíše lidem slouží jako turistická zastávka, až na starší obyvatele města,
samozřejmě.

Aleš Klíma, ZR1
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Sanatoria Klimkovice
Lázeňský areál Klimkovice se nachází 10 km od Ostravy. Lázeňský areál se rozprostírá
v malebném prostředí krásné přírody Nízkých Jeseníků. V areálu je vybudován lesní
park, který je dokonalým místem pro relaxaci. Léčebné lázně nabízejí mnoho
rehabilitačních a wellness procedur jak pro dospělé, tak pro děti.

V komplexu architektonicky pozoruhodných bezbariérových budov najdou klienti také
řadu gastronomických zákoutí. Návštěvníci zde mají spoustu volnočasového vyžití, třeba
minigolf, Cinema bar s letní terasou a bohatý kulturní program.

Areál Klimkovic patří k nejmodernějším lázním v České republice. Budova jódových
sanatorií je zajímavým dílem soudobého stavitelství a její architektonické řešení bylo
několikrát oceněno. V sanatoriích se léčí nemoci oběhového a pohybového ústrojí, nemoci
nervové a gynekologické. Jodobromová minerální voda vytváří jedinečné mikroklima,
které svým obsahem jódu převyšuje přímořské oblasti.

V areálu lázní na návštěvníky čeká tým zkušených rehabilitačních pracovníků, kteří Vám
pomohou zapomenout na všední starosti a zrelaxují Vaše tělo i duši.

Kateřina Křížová, ZR1
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John Grisham – Poslední vůle
Troy Phelan – miliardář, jeden z nejbohatších v USA. Nyní především starý a velmi nemocný muž,
invalida, který je upoután na vozík. Pravděpodobně brzy zemře, a tak se k němu začínají hlásit bývalé
manželky a děti. Ne proto, že by chtěli s manželem a tatínkem ještě nějakou dobu pobýt, nýbrž proto,
že chtějí být zmíněni v závěti a každý chtějí pořádně tučnou sumu. Troyovi mozek ještě ale slouží, a
proto těsně před svou smrtí obelstí všechny své příbuzné napsáním poslední, pro ně utajené závěti,
ve které nezmíní ani jednoho z nich. Zmíní v ní však svou nevlastní dceru Rachel, prakticky cizí děvče,
která se nachází kdoví kde a celých svých 11 miliard jí odkáže. Nate O’Riley, právník firmy, který pana
Phelana zastupuje, se teď počtvrté vrátil z léčebny pro alkoholově závislé. Dostane za úkol Rachel, jež
dělá údajně misionářku kdesi v Brazílii vyhledat a přivést do USA před soud. Zatímco je ale na cestě za
dobrodružstvím a snaží se nepropadnout zase alkoholu, v soudní síni se neustále bojuje o prohlášení
závěti za neplatnou. Než všech 11 miliard najde svého majitele, bude to stát několik sporů a do
posledního slova příběhu není nic jisté.

Deborah Harkness – Stín noci
Pokračování knihy Čas čarodějnic. Upíři a čarodějnice se odpradávna nenávidí a nemůžou se vystát,
historička a čarodějnice Diana si ale s upírem Matthewem velice dobře rozumí a navzdory všem
problémům a pastím, kterými si v prvním díle museli projít, se ale nezdávají a dále pátrají po rukopise
č. 782, který touží vlastnit snad každá nadpřirozená bytost na zemi. V rukou nesprávné osoby však
může tento svazek vést až k zániku všech nadpřirozených bytostí a všeho s nimi spojeného. Vydávají
se do Londýna najít čarodějku, která Dianu naučí ovládat její velice silné a vzácné schopnosti, jež
zdědila po matce, aby je dokázala správně a v pravý čas použít. Do děje ale vstupuje skupina
Matthewových známých, pojmenovaná Škola noci, a Diana a Matt najednou čelí 1500 let starému
upírskému tajemství a čeká je opět řada nebezpečí.

Daniela Adámková, ZR3
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NICOLETTE NA TRIPU
LAGO DI GARDA

25. 10. 2016
Příjezd do kempu k jezeru Lago di Garda, konkrétně do lezecké Mekky – do
městečka Arco, se konal v podvečerních hodinách za doprovodu deště, naše
natěšení to však nikterak neovlivnilo, protože jsme si byli jistí, že má příští čtyři
dny panovat azuro s průměrnými teplotami okolo 15°C – 22°C ve stínu! Když
jsme si po tmě vybrali to dokonalé místečko na nocování, chtěli jsme si co
nejrychleji postavit stan. Ti z Vás, kteří četli můj příběh z Norska, ví, že nejsme
v této disciplíně příliš zdatní a tak nikoho nepřekvapí, že vchod tropika dali na
opačnou stranu než ložnici
reálných situací.

. Pata a Mata by mohli natáčet podle našich

26. 10. 2016
Po uvaření výživné a chutné snídaně (čínské polívky ze
sáčku) jsme se mohli začít považovat za zdatné
kempaře. Následně jsme zamířili k naší první ferratě
nesoucí název Rio Salagoni. Celá trasa vedla kaňonem,
až na pár míst, které byli obohaceny například lanovými
mosty. Některé úseky vzdáleně připomínali záběry
z Jurského parku. V plánu však bylo využít den opravdu
naplno a tak jsme zdolali i via attrezzata Monte Albano.
Jejím plusem, kromě krásných výhledů a kramlí, bylo
občerstvení v podobě kaki utrženého přímo ze stromu.
Musím se přiznat, že nám to nikdo nedovolil, ale dvě
chybějící kaki vlastníky určitě nezhuntují.
27. 10. 2016
Celodenní výlet ferratou Fausto Sussati, k ní se dostáváme po turistické cestě. Ta je označena nejen
číslem, ale i dřevěnou tabulku s kozou, takže půjdeme ve skutečnosti po kozí stezce, což se
zanedlouho potvrdí. Údolím traverzujeme několik desítek metrů
nad úrovní vesnice po úzké stezičce, která je místy pro jednoho
tak akorát. Tato trasa je jako stvořená pro milovníky vojenské
historie, jsou zde pozůstatky po bojích z 1. SV – tunely, zákopy,
které jsou veřejně přístupné. Z tohoto dne si odnáším zážitek
poprvé spatřeného škorpióna a první opravdové lezení na
nejjednodušší možné variantě stěny 3a s názvem Toni il
telefonista . Bohužel z ní nemám ani jednu fotku, protože
jsme začínali lézt již za šera a navíc mé slaňování odpovídá
rychlosti šneka.

Nicolette Havlová, ZR3
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28. 10. 2016
V časovém úseku devíti hodin jsme překonali tu
nejdelší ferratu, která široko daleko existuje. Nese
zvláštní název Che Guevara. Již dole se mi točila hlava
při pomyšlení, jak velké převýšení
(1400 m na 4 km) musím překonat. Popravdě netuším,
zda jsem šla někdy něco náročnějšího. Ve ¾ túry jsem
už byla natolik vysílená, že jsem si sama pro sebe
nadávala – Kterého méně inteligentního člena skupiny
toto napadlo?! Kdyby mi někdo dal na výběr mezi
5000kč, když dojdu nahoru, nebo můžu nějakou
lanovkou sjet dolů, tak se jednoznačně rozhodnu pro
lanovku! To už nikdy v životě nehodlám absolvovat!

Toto vše mě alespoň dokázalo
odreagovat, abych nemyslela na to,
kolik mě toho ještě čeká. Naštěstí mi
ty moje kecy taťka toleruje. Nakonec,

když jsem došla nahoru, jsem změnila názor, protože tak
nádherný výhled na masivy okolo, které již byly pod
sněhem, s tak ukázkovým počasím, jsem jakživ neviděla.
Dokonce jsem si to zařadila na seznam snů, že tam
musím alespoň jednou v životě nocovat :) Dolů to bylo
docela o hubu, stejné klesání na 10km, kdy cesta byla po
předešlém dni mokrá s napadaným listím, spoustou šutrů a vlhkými kořeny, ale dalo se to. Pády
mohu spočítat na deseti prstech, což odpovídalo průměrnému počtu pádů naší skupinky. Na závěr již
tak hektického dne byl taťka schopný připálit večeři, samozřejmě jsem kvůli únavě nedokázala nic
jiného než se smát:D
29. 10. 2016
Aby toho nebylo málo, tak jsme na závěr zdolali ferratu Via dell' Amicizia (na vrchol Cima S.A.T.),
která je proslulá svými žebříky, výhledy a úchvatnou expozicí. Nastoupali jsme krásných 1100 m.
Já mám opravdu velký strach z delších žebříků a těch tam bylo víc než dost, včetně jednoho 70m, ale
nezbývalo mi nic jiného než se překonat, navíc ten výhled za to opět stál. Po čtyřech skvěle
strávených dnech jsme večer zamířili domů.
Nicolette Havlová, ZR3
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SILVESTR
Celosvětově známý svátek spojený s popíjením šampaňského, velkými oslavami, půlnočními
polibky a kvílivými zvuky ohňostrojů.

Vznikl 31. 12. 335 n. l., kdy zemřel papež katolické církve Silvestr I. Za svého života se snažil
šířit křesťanství a jeho smrtí skončilo pronásledování křesťanů. Touto událostí tedy začaly
každoroční oslavy v západní civilizaci. Oficiálně ale vznikl až roku 46 př. n. l., kdy Julius Ceasar
založil juliánský kalendář.
Silvestr, Silvester nebo Sylvestr je křestní
jméno latinského původu, které
v překladu znamená „muž z lesa“.
Svatý Silvestr byl patron dobré úrody
a ochránce domácích zvířat.

Silvestr a Nový rok ve světě
V hinduistických zemích se slaví na
Nový rok svátek Vikram Samvat
většinou v dubnu. Lidé zapalují
olejové lampy a zdobí domy
květinami, vstávají časně ráno,
oblékají si nové oblečení, dávají si
dárky a jedí cukroví.

V buddhistickém Tibetu oslavy začínají už několik
dní před Novým rokem. Lidé připravují speciální
novoroční jídla a nabízejí je mnichům, tančí a
odhánějí zlé duchy.

Islámský Nový rok začíná na první den
Muharram (první islámský měsíc) a není
to slavnost. Lidé se v klidu modlí v
mešitách a vzdávají holt proroku
Mohamedovi, na některých místech
chodí lidé v černém a recitují smutné

Nelli Bugárová, ZR1
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THE SWEET SIXTIES

Všichni žáci naší školy navštívili opavské Loutkové divadlo. V rámci rozvíjení našich
jazykových schopností jsme se šli podívat na představení ostravských gymnazistů Sweet
sixties. Celá hra byla v angličtině a připomněla nám šedesátá léta 20. století - oblíbený
příběh „o ošklivém káčátku,“ ze kterého se vyklube krásná labuť. Děj pojednává o dívce,
která přijede ke své babičce na návštěvu. Bydlí tam také její bratranec a sestřenice. Ti se
stýkají s partou lidí, kteří kouří a myslí si, jak nejsou úžasní. Jednoho dne přijde jeden
s modrými džínami a postupem času je musí mít všichni. Hlavní hrdinka je jediná, kdo
vybočuje z party, nekouří a nosí pouze šaty. Představení vyvrcholí tak, že hlavní hrdince
začne vadit, jak se s ní nikdo nechce bavit, a proto se přizpůsobí. Koupí si modré džíny a je
z ní kočka, se kterou se chce každý bavit. Na závěr jdou všichni na pouť, kde si to náležitě užijí
každý se svou láskou.

Tereza Bauerová, ZR1
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Z nádherného Jakuba ještě
krásnější Terezou
Milá, usměvavá, pozitivní a s velkými sny.
I takhle se dá popsat Tereza Španihelová,
dříve Jakub, která se v současné době
připravuje na změnu pohlaví.
Tereza pochází z rodiny, kde vzdělání hraje
velkou roli. Všichni její příbuzní mají
vystudovanou nejméně jednu vysokou
školu a někteří na nich dokonce učí,
naopak ona nemá ani maturitu a se
smíchem sama přiznává, že je nejspíš
nejhloupější z rodiny. Přesto jí tohle
nebrání v tom, aby vedla vlastní
fotografické a produkční studio.

Již v brzkém věku si uvědomovala, že je
něco špatně. Cítila se ukřivděně, když byla
vázaná tím, co musí jako chlapec nosit a
s čím si hrát. Jedinou útěchou v té době
byly matčiny módní časopisy, které si
mohla prohlížet a tajné zkoušení si
oblečení spolužaček, když byla vyhozená
z hodiny na chodbu. V osmadvaceti letech
se pak teprve rozhodla, že je čas na

změnu. V té době současné přítelkyni
oznámila, že pokud jí to tak bude
vyhovovat, změní své pohlaví. S touto
složitou cestou později také začala a teď je
již několik měsíců na hormonech, které její
tělo pomáhají měnit.

Díky rozhodnutí změnit svůj život a být
jednoduše šťastná, ji opustilo mnoho
takzvaných přátel. Právě tahle zkušenost jí
ukázala skutečný význam slova „přítel“ a
neodradila ji od její cesty. Právě naopak.
„Motivovalo mě to… Možná to zní
sobecky, ale chtěla jsem být prostě
šťastná. Člověk musí mít v první řadě rád
sám sebe…“ komentuje to s úsměvem.
Když se ohlíží na minulost, jediné, co by
udělala jinak, je snad to, že by s celou
proměnou začala dřív, ale i tak váhá,
protože člověk to musí mít v hlavě
nejdřív srovnané, než se pustí do
něčeho takového. „Když se dívám na
Nikol Misaki Vavrlová, ZR3
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jiné, které se pouští do proměny, říkám si,
že je to hrozně fajn, ale mnohdy to ty
holky nezvládnou psychicky, protože je to
náročný proces“ vysvětluje zamyšleně.
V současnosti je Tereza šťastně zadaná
s Alenkou, se kterou se seznámila přes
facebook, kde se dělí s okolím o to, jak
pokračuje její cesta a co to celkově obnáší,
když se člověk „rozhodne“ změnit pohlaví.

Na svou budoucnost se dívá optimisticky.
Má spoustu velkých snů, ale přesto je tím
největším plánem zase to jedno a jediné.
Být šťastná. „Myslím, že lidé v dnešní době
tolik nesní. A to je špatně.“ Uzavírá stále
s úsměvem na rtech.

Nikol Misaki Vavrlová, ZR3
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Věnec na zeleno
Materiál: cívkový drát, chvojí, polystyrenový podklad, zahradnické nůžky, štípačky
Postup: Chvojí si nastříháme na cca 15 cm, až máme dostatek nastříhaného chvojí, tak
můžeme začít vázat. Cívkový drát zapíchneme do spodu podkladu a 2krát až 3krát
obtočíme (Obr. 1) dokola kolem podkladu, poté začneme dávat chvojí na podklad a 1krát
obtočíme dokola (Obr. 2). Po tomto kroku musíme drát silně utáhnout. Podkladem
otáčíme doleva, přičemž polarita chvojí musí být
rovněž doleva (leváci vážou opačným směrem).
Vážeme tak, aby další chvojí překrývalo částečně
předchozí řadu a aby nebyl vidět drát (Obr.3). Až
budeme dělat poslední řadu, tak musíme dát
částečně pod první řadu a první řada musí
zakrývat drát. Drát na konci 2krát až 3krát
obtočíme, štípačkami odstřihneme a zapíchneme
do podkladu. Drát ani podklad nesmí být vidět.
Ale jak mám vědět, že jsem věnec utáhl/a
správně?
Na to je jednoduchý recept. Věnec hodíme jako
frisbí asi 2m daleko. Když se věnec nerozpadne,
tak jste ho uvázali správně. Když se rozpadne,
tak jste to špatně utáhli.
Tipy a Rady:
1) Do interiéru vůbec nepoužíváme všechny
druhy smrků, obzvlášť když máme doma
chodící mazlíčky, smrk nám totiž v interiéru
opadá.
2) S borovicí pracujte hlavně v rukavicích,
protože pouští hodně smůly a na konci byste
měli celé dlaně černé.
3) Modřín je opadavý jehličnan, tedy jím
Čeština VS Latina:
nevážeme, ale jeho šišky jsou vhodné na ozdobu i když jsou na
větvičkách.
• Zerav – Thuja
• Borovice –Pinus
• Chameacyparis - Cypřiš
• Jedle –Abies
• Tis – Taxus
• Modřín – Larix
• Smrk – Picea
• Cesmína – Ilex
Vašek Komárek, ZR1
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Vánoční tradice a zvyky
Svátky klidu, svátky pohody, svátky rodiny… Zvláštní a kouzelné chvíle…
Jaká je historie svátků, na které se každý rok těšíme?
Slovo Vánoce odvozujeme z německého Weihnachten – světit noc, více nocí.
Vánoce jsou součástí křesťanského liturgického roku, patří mezi tři nejvýznamnější svátky –
Vánoce – Velikonoce – Letnice.
Vánoce jsou v kalendáři, na rozdíl od dalších dvou svátků, pevně dané.
Křesťanským Vánocům předcházely pohanské oslavy zimního slunovratu, například
Saturnálie ve starověkém Římě nebo germánské a keltské slavnosti.
Křesťanská tradice oslavuje Vánoce jako narození Ježíše Krista.
O datu narození Ježíše se spekuluje. Podle evangelisty Matouše se narodil před smrtí krále
Heroda, t. j. 4 roky před naším letopočtem. Podle astronomického jevu – zjevení betlémské
hvězdy – to bylo roku 7 př. n. l.
Ježíš byl ukřižován mezi roky 29 – 33 našeho letopočtu.
Ježíš se pravděpodobně narodil v betlémském chlévě, protože jeho rodiče Josef a Marie šli do
Betléma na sčítání lidu a Marie cestou porodila.
Ježíš se narodil dle starozákonního proroctví Michaela, který předpovídal příchod Spasitele,
Mesiáše. Proto dodnes na kříži nacházíme nápis INRI, t. j. Ježíš Nazaretský, Rex Iude.
Příprava na vánoční svátky je předznamenána dobou adventní.
Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Jedná se o období půstu, nepostí se pouze o
sobotách a nedělích.
Oslavuje se příchod, narození Ježíše, a jeho druhý příchod, tzv. Zjevení Páně. Původně se
advent slavil 4 – 6 nedělí, dnes 6 nedělí dodržuje pravoslavná církev.
V západním křesťanství zkrátil adventní dobu na 4 týdny papež Řehoř Veliký v 7. století n. l.
Adventní barva je fialová, pouze 3. neděle má barvu růžovou.
Symbolem adventu je adventní věnec, jehož zelené větve měly význam už v předkřesťanské
době – znamenaly symbol života v kontrastu k dlouhé zimě. Údajně první adventní věnec
vytvořil německý protestant Johann Wichern pro chudé děti v Hamburku. Od 20. let 20.
Monika Krajčovičová
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století se adventní věnec dostal i do katolických domácností. Nejčastěji má čtyři svíčky, které
se každou neděli postupně zapalují. Může mít i pět svíček – pátá se zapálí na Štědrý den.
V době adventu se konají mariánské ranní mše, tzv. roráty (podle slov „Rorate coeli desuper“
(Rosu dejte, nebesa, shůry). České roráty jsou na světě ojedinělé, oblibě se těšily už za
Karla IV., vrcholu oblíbenosti dosáhly v 16. století.
V adventním čase si připomíná také svátky významných svatých a ochránců.
30. 11.

Svatý Ondřej

Byl to apoštol, bratr svatého Petra, za svou víru byl ukřižován, a to na kříži ve tvaru písmene
X. Proto se tento typ kříže nazývá svatoondřejský a je atributem tohoto světce.
4. 12.

Svatá Barbora

Tato světice a mučednice byla vzývána při morových epidemiích. Podle legendy přešla díky
svým služebníkům na křesťanskou víru a před hněvem svého pohanského otce se skryla ve
skále – proto je také patronkou horníků. Do skály utekla z vězení ve věži – věž je atributem
této světice. Přesto ji otec zabil, údajně ji sťal vlastním mečem.
Barbora je také ochránkyní dělostřelců, matematiků, architektů a dalšími jejími atributy jsou
kříž, paví pero, kalich a hostie.
Na svátek Barbory se trhají větvičky třešně nebo višně a pokud do Vánoc rozkvetou,
symbolizují Ježíšův příchod, zimní slunovrat, pro svobodné dívky i sňatek.
6. 12.

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš byl biskup, který žil na přelomu 3. a 4. století. Byl štědrý k potřebným, a proto
dnes naděluje dárky. Ve východní církvi patří k nejuctívanějším světcům, je patronem Ruska,
odkud se v 10. století jeho kult rozšířil do Evropy.
Jeho atributy jsou tři zlaté koule na knize, které symbolizují záchranu tří dcer zchudlého
šlechtice před nevěstincem.
13. 12.

Svatá Lucie

Je uctívána zejména ve Švédsku a Norsku a je patronkou slepých.

Monika Krajčovičová
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24. 12.

Štědrý den

Z historického hlediska znamenal Štědrý den konec adventu a poslední přípravy na další
svátky. První historicky doložené zvyky Štědrého dne máme díky učiteli pražské univerzity
Janu z Holešova (14. století).
Domácnosti byly zdobeny přírodními materiály, podával se postní oběd, například hubník
nebo kuba. Od 13. století se zpívaly koledy. Zavedl je svatý František z Assisi.
Vánoční stromečky mají ochranitelskou funkci. Původně byly zavěšovány nad stolem špicí
dolů. Tradice dnešního vánočního stromku k nám přišla z Německa. První zmínky o
stromečku ozdobeném svícemi pocházejí z brémské kroniky z roku 1570. Stromek se nejdříve
ujal v cechovních a řemeslných domácnostech, v soukromých domech pak od poloviny
17. století. Některými věřícími byl odsuzován kvůli pohanským kořenům – například jako
symbol germánského boha Wotana a keltského kultu Slunce věčnosti.
U nás první doložený stromeček zdobil zámek ředitele Stavovského divadla Jana Karla
Liebecha v Libni, od 40. let 19. století se ujal v bohatých měšťanských rodinách, a to živý,
zdobený pečivem, perníky, ovocem, mandlemi a rozinkami. Asi od roku 1860 se zdobil
lojovými svíčkami. Na venkov pronikla tradice zdobení vánočního stromečku ve 20. století.
V roce 1999 byl smrk z Beskyd poslán jako vánoční strom do Vatikánu.
Symbolem plodnosti, štěstí a lásky je jmelí. Keltskými druidy bylo jmelí považováno za
posvátné, protože si drželo svou zelenou barvu po celou zimu. Věřili, že vyléčí každou
chorobu a funguje i jako protijed. V antice sloužilo jmelí i jako kadidlo a vykuřovaly se s ním
domy.
Ke Štědrému dni patří také vánoční mše – vigilie. Nejslavnější českou vánoční mši složil
Jakub Jan Ryba – začíná slovy „Hej, mistře…“ a vypráví o pastýřích, kteří se dověděli o
příchodu Spasitele.
Zvony, které zvoní na Štědrý den, symbolizují, že se probouzejí mrtví, rozezní se zvony
ztracených obcí, otevírá se země s poklady. Zvoneček na stromku varuje před snadným
nabytím majetku, ale také oznamuje rozdávání dárků.
Štědrovečerní hostina se dle tradice skládala z 9 chodů (případně 10 – 12 podle krajových
zvyklostí):
Monika Krajčovičová
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-

ryby byly do 18. století drahé, dělaly se hlavně na sladko, smažený kapr byl oblíbený
v Rakousku, k nám se dostal díky Magdaleně Dobromile Rettigové

-

omáčka z mandlí, rozinek, perníku, povidel a ořechů, podávala se se šiškami a
knedlíkem

-

bramborový salát je oblíbený v celé Evropě, k nám se dostal pravděpodobně z Ruska

-

další pokrmy: kuba, muzika, žáby, raci, mušle, hlemýždi, chřest, oplatky s medem

-

od 16. století pekli pekaři vánočku, která symbolizovala zdraví a úrodu – proto se
podávala i domácím zvířatům

Dárky u nás nosí Ježíšek, ve Francii Papa Noëll, ve Španělsku Tři králové, v Rusku Děda
Mráz, ve Švédsku Slaměný kozel atd.
První jesličky, neboli betlém, se objevily v Itálii roku 1223, když František z Assisi zobrazil
svatou rodinu ve figurální podobě. U nás se nachází největší mechanický betlém
v Jindřichově Hradci. (Byl dokonce zapsán do Guinessovy knihy rekordů.)
Po Štědrém dnu následují další svátky:
25. 12.

Boží hod

26. 12.

Svatý Štěpán

6. 1.

Tři králové

13. 1.

Křest Páně

Monika Krajčovičová
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