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ÚvodníkÚvodníkÚvodníkÚvodník    
 
 
Milý čtenáři, 
 

zdravíme vás při čtení posledního vydání School Magazine v tomto kalendářním roce. 

Všichni se jistě těšíme na volno, které nás čeká, na dárky, které nám Ježíšek snad přinese, na 

vánoční cukroví a hlavně také na čerstvě napadaný sníh, a tak abychom čekání trošku 

urychlili, připravili jsme pro vás vánoční číslo School Magazine.  

Přinášíme informace o vzniku některých symbolů, které k Vánocům patří, krátce vám 

představíme slavení Vánoc v zahraničí. Můžete se seznámit s vánočními zvyky a jejich 

významem a s některými pranostikami v tomto zimním období.   

Věříme, že při čtení následujících řádků čas rychle uběhne a než se nadáme, tak právě u Tebe, 

u Vás, u nás...zazvoní Ježíšek. 

Přejeme spokojené Vánoce a v novém roce se zase těšíme   

                                                                                                              redakce 
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Adventní trhy 

První neděli adventní se olešnické náměstí zaplnilo 
nejen prodavači se stánky představující originální 
výrobky, ale především lidmi, pro něž Základní 
škola a mateřská škola v Olešnici, Římskokatolická 
farnost Olešnice s podporou grantového systému 
města uspořádali již tradiční adventní trhy.   
Při přeletu dravých ptáků se dech tajil dětem i 
dospělým a ne jinak tomu bylo při šermířském 
vystoupení. Vynikající výkon předvedli účinkující 
Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice. 
Nedělní odpoledne zpříjemňovala také hudba 
skupiny Respekt.   
V mateřském centru Hastrmánek byla pro děti 

připravena stavebnice Kapla, z níž děti stavěli věže až do nebe a tatínkové jim při tom plnili 
funkci žebříku. V klubovně Orlovny děti malovali, vyráběli a tvořili vánoční přání, ozdoby a 
dekorace.  
Prohlídka betléma v kostele, ochutnávka zabíjačkových specialit a staročeských nápojů také 
přispěly k pěkné předvánoční atmosféře v Olešnici.  
 
 
Mikuláš, andělé a čerti ve škole 

Svatý Mikuláš navštívil olešnickou školu přesně 5. 
prosince v osm hodin dopoledne. A protože tento sv. 
Mikuláš po celý rok bedlivě sledoval chování dětí a 
učitelů na naší škole, zjistil, že sám přijet nemůže. 
Musel si vzít své pomocníky- dva anděle a tři čerty. 
Některé děti byly totiž hodné, a tak dostali od andělů 
dárky, které by sám Mikuláš neunesl. Našla se však 
ale také zlobidla, pro které si přišli čerti. Nepomohlo 
schovávání se pod lavice, do skříní, ani za paní 
učitelku. Před pekelným zatýkáním se děti musely 
vysvobodit básničkou, písničkou a  hlavně také 

slibem, že se polepší. A tak nakonec ještě Svatý muž čerty přesvědčil, že snad děti slib dodrží 
a čerti z naší školy odcházeli bez nováčků na čertovské řemeslo. 
 
Vánoční koncertík 
 

 
Dne 15. listopadu bylo na půdě olešnické radnice 
pravé vánoční veselí. A jakpak by ne, když tu měli své 
vystoupení žáci z olešnického pěveckého sboru 
CAMPANELA OLÉ  a další hudebníci při ZUŠ 
Letovice, kteří svým vynikajícím vystoupením 
pozvedli vánoční naladění všem posluchačům.  
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Adventní kalendář 
Počátky adventního kalendáře můžeme hledat v 19. století. Jeho první druhy pocházejí 
z protestantských míst. Náboženské rodiny kreslily v prosinci každý den křídou čárku, až do 
Štědrého dne.  
První známý ručně vyrobený adventní kalendář je z roku 1851. Jinak také ve věřících 
rodinách věsili v prosinci na zeď 24 malých obrázků – jeden na každý den až do Štědrého 
dne. 
První tištěný kalendář byl vyroben německým farníkem Gerhardem Langem (1881-1974) z 
Maulbronnu. Když byl Gerhard ještě dítě, matka mu vyrobila Adventní kalendář s 24 malými 
svíčkami, které byly připevněny na lepence. Později se stal Lang spolumajitelem tiskárny 
Reichhold & Lang v Mnichově, ve které vyráběl malé barevné obrázky přilepené na lepence. 
Toto byl první tištěný adventní kalendář, ačkoli bez otevírajících okének, vydaný roku 1908. 
Byl pojmenován „Vánočním kalendářem“ nebo „Mnichovským vánočním kalendářem“. A na 
počátku 20. století Lang vydal první Adventní kalendář s malými otevíracími dvířky. 
V té době také začala tisknout Tiskařská společnost Sankt Johannis náboženský adventní 
kalendář s biblickými verši za okýnky místo obrázků. 
Adventní kalendář se vydal na vítězoslavnou cestu po celém světě. Avšak ve třicátých letech 
Lang zavřel svou společnost. Do té doby vyrobil kolem třiceti různých designů kalendářů. 
Úspěch této německé tradice přerušila druhá světová válka. Lepenka totiž byla dávána na 
příděly a bylo zakázáno vyrábět kalendáře s obrázky. 
První tištěný kalendář po válce pak byl vytisknut Richardem Sellmerem v roce 1946. 
Kalendáře se znovu zmocnily téměř celé Evropy a každá země si vytvořila svou vlastní 
variantu.  
 
Vánoční stromeček 
Odkud se vzal vánoční stromeček? Podle jednoho z legendárních vyprávění byl irský opat 
Kolumbán z Luxeuilu a Bobba v 6. století vyslán do Burgundska, aby zdejšímu pohanskému 
obyvatelstvu přiblížil svátek narození Krista. Kolumbán tedy 24. prosince zapálil pochodně 
do tvaru kříže na jejich starobylém jehličnanu, který uctívali o zimním slunovratu a zář ohně 
přilákala zástupy lidí, k nimž pak mohl Kolumbán pronést kázání o narození malého Ježíška v 
dalekém městě Betlémě. To bychom mohli považovat za počátky vánočního stromečku. 
Další zmínka pochází z roku 1570 z brémské kroniky, kdy stál pro děti ozdobený stromeček v 
cechovní budově.Pak se začal šířit po německých zemích a počátkem 19. století se dostal i do 
zemí českých. Režisér Stavovského divadla Jan K. Liebich, rodák z Bavorska, ho v Praze 
poprvé vystrojil rolu 1812 ve své vile jako překvapení pro hosty. Lidé si tento zvyk oblíbili. 
Roku 1843 již bylo zahájeno nakupování vánočního stromku.  
Zdobený stromeček se v 60. letech 19. století ujal i na českém venkově, koncem 19. století na 
Moravě. 
 Po 1. světové válce se ujal zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky i na veřejných 
prostranstvích. 
Lidé zdobili své stromky různě. Především se je ale snažili osvětlit, jelikož plamen o 
Vánocích symbolizuje příchod světla.  
První svíčky se objevily na stromcích bohatých rodin na počátku 18. století. 
Koncem 19. století se čeští skláři proslavili v cizině skleněnými ozdobami, 
objevily se také první prskavky, elektrické svíčky či lamety nastříhané z cínové folie. 
Své ryze české zastoupení na stromečku měly a doposud mají také čokoládové figurky. 
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Stavění betlémů 
Zvyk stavět v našich kostelech a domácnostech betlém souvisí s úctou k 
místu narození Spasitele, která je velice starobylá. Její kořeny sahají až k 
životu sv. Jeronýma, jenž se roku 385 odebral z Říma do Betléma, kde žil 
v blízkosti betlémské jeskyně až do své smrti do roku 420.  
Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel světa, měli podle sv. 
Jeronýma ve veliké úctě už  první křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena 

je pak nechala umístit do stříbrné schránky a v roce 642 byly přeneseny do Říma. Své místo 
nalezly v podzemní kapli baziliky Sancta Maria Maggiore. Každoročně je pak věřící uctívali, 
když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Ježíška na slámě. 
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí se, že na Vánoce 
roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých 
položil na slámu sošku Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého 
vola a osla.  
Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí v chrámech i 
domácnostech velmi jednoduché v duchu obyčeje sv. Františka. 
Později začali středověcí umělci vyobrazovat místo narození Páně 
jako budovu, aby tak naznačili, že chlév v Betlémě byl vlastně prvním křesťanským 
chrámem. Kromě znázornění Jezulátka, Panny Marie a sv. Josefa se začínají u jesliček 
objevovat také pastýři a anděl s nápisem "Sláva na výsostech Bohu", někdy i postavy proroků 
ze Starého zákona. Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) jsou jesličky doplněny postavami tří 
králů.  
 
Koleda 
V kostelech začaly děti předvádět scénky o narození Ježíše v Betlémě. Hry se pak ale kvůli 
četným satirám přesunuly na náměstí a později s nimi děti obcházely domy, proto museli hry 
být zkráceny, a tak zůstalo jen několik scén s texty a písněmi. A odtud tedy pocházejí lidové 
koledy, jak je známe z českých zemí 19. století. 
 
Vánoční pohlednice 
Za jejich vznik vděčíme jednomu pohodlnému anglickému obchodníkovi. Jmenoval se Henry 
Cole a už ho velice unavovalo každoroční vypisování blahopřání do vánočních dopisů. Jeho 
nechuť k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil malíře Johna Caiicota 
Horsleye, jehož ručně kolorovaný obrázek natištěný na papíře se stal hitem anglických Vánoc 
roku 1843. Pro začátek si jich sir Cole nechal vytisknout rovnou tisíc kusů. Rozeslal jich 400 
a zbytek ještě úspěšně prodal. 
 
Ryba na štědrovečerní tabuli 
Ryby byly už ve středověku důležitým postním pokrmem. Půst se měl držet až do objevení 
první štědrovečerní hvězdy. V 17. století se ale ryby, původně „jídlo chudých“, začaly 
vytrácet z jídelníčků obyčejných lidí a na štědrovečerním stole je nahradily levnější a 
dostupnější varianty pokrmů. Mnohem častěji než s rybou jste se tak mohli setkat s houbovou 
polévkou, jahelníkem, kubou, muzikou nebo vánočkou. Když už se ryba na Vánoce podávala, 
bylo to obvykle na sladko. A nebyl to jen obligátní kapr, ale třeba lín, sumec nebo jiná 
sladkovodní ryba. 
Ryba měla o Vánocích silnou spojitost s Ježíšem – rybou a chlebem nasytil Ježíš své 
následovníky, Ježíš byl také často vzpomínán jako „rybář lidí“.  
Ryby se samozřejmě neobjevují jen na českém štědrovečerním stole, ale podávají je 
hospodyňky i v jiných zemích. Například v Itálii je ryba součástí vánoční tabule, ale kromě ní 
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se tam objevuje také plněná zvěřina, pečená kuřata, artyčoky a polenta. Rakouské kuchařky 
připravují také ryby, ale nechybí ani  drůbež upravená na nejrůznější způsoby. Ve Francii je 
tradičním vánočním pokrmem pečený krocan s kaštanovou nádivkou nebo lanýžovou pastou a 
kuřata se zeleninovým salátem nebo pečená husa na divoko. Pokud se zde podávají vodní 
živočichové, tak se jedná o škeble, kaviár, lososa nebo žabí stehýnka. Ve Švédsku a Finsku 
mají ryby na svém jídelníčku tradičně po celý rok a Štědrý večer není výjimkou. Jedná se o 
mořské ryby jako treska nebo losos. V Norsku ale mají na Vánoce rádi kuřata nebo vepřové. 
 
Vánočka  
Vánočka má dlouhou historii a určitě i vy se do ní s chutí zakousnete.  
První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V 
minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s 
nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, 
štrucla, žemle, ceplík.  
Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci – pekaři. Od 18. století si je začali lidé 
péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo 
hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém 
večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly.  
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení 
vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat 
v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. 
Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude 
zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. 
 
 
 
 
 

Svatý Mikuláš  
  
Nejvíce legend a mýtů bylo vytvořeno pro postavy svatých, o kterých 
je známo nejméně historicky doložitelných faktů. Snad takovou 
nejvýraznější  osobou je sv. Mikuláš, o kterém víme, že se narodil ve 
městě Patras v západní Lykii v Řecku, dnes v jižním Turecku. Podle 
legendy to bylo mezi lety 280-286, udává se však i 260 či kolem r. 250. 
Po rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal chudým. Roku 300 
se stal biskupem v Myře, ale za vlády císaře Diokleciána, kdy byli v 
celé římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a 
poslán do vyhnanství. Když v r. 313 povolil císař Konstantin 
křesťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský 
úřad. Roku 325 se Mikuláš účastnil Nicejského apoštolského sněmu, 
na sklonku života navštívil Svatého Otce v Římě. Zemřel 6. 12. mezi 

lety 345-352.  Pochován byl v Myře (dnes Demre, Turecko), ale roku 1087 byly jeho ostatky 
uloupeny a převezeny do jihoitalského městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil 
během poutě do Říma.  
Legendy  o sv. Mikuláši 
O sv. Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly základem pro jeho uctívání. 
Za svého života se pravidelně ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných.  
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Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým 
hrozilo, že se z nich stanou prostitutky, aby si mohly vydělat na věno. Když se o tom sv. 
Mikuláš dozvěděl, vhazoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce peněz, a tak 
je zachránil. Otec splatil dluhy a zbylo i na věno.  
Obyvatelům Myry pomohl sv. Mikuláš od hladomoru tím, že množil bochníky chleba (odtud 
patronem pekařů).  
Za svého pobytu v Bari údajně zachránil životy několika námořníků. Chránil i rybáře, ve 
střední Evropě převozníky, pečoval o mosty, chránil před povodněmi.  
Svátek sv. Mikuláše 6. 12. se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci 
uzavírali toho dne rádi složité obchody. 
 
 

Advent je doba před Vánocemi, kdy se připravujeme na příchod Spasitele Ježíše Krista. 
Historie spadá již do konce 4. století a pochází ze Španělska a Galie. Slovo Advent pochází z 
latiny - Adventus a znamená příchod. Od 12. do 13. století se Advent stal začátkem nového 
liturgického roku, který do té doby začínal vánocemi.  
Advent by měl být  dobou čtyřicetidenního půstu (nepočítají se soboty a neděle) a očekávání 
narození Ježíše Krista. V této době lidé mají být střídmí v jídle a pití,odpustit si zábavy a 
tance.  
Adventní dobu charakterizují staré české adventní písně tzv. "roráty", které se komponovaly 
na základě biblických textů. Název roráty vznikl ve Francii podle nejznámější latinské 
adventní písně "Rorate coeli de super..." ("Rosu nám dejte nebesa...“).  

 
Symbol Adventu 

 
Symbolem Adventu je adventní věnec. Adventní věnec patří k 
nejznámějším symbolům předvánočního času. Věnec je projev radosti, 
úcty a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo 
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel.  
První zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z města Hamburg. 

Kdy majitel sirotčince teolog Johann Hinrich Wichern zavěsil na dveře začátkem Adventu 
dřevěný vyřezávaný věnec, na který dal každý den jednu zapálenou svíci a pod věnec umístil 
kasičku, do které vybíral na chudé děti. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle.  
Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce. Později se 
adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země, potom v sousedních 
zemích. Emigranti přinesli tento zvyk také do Severní a Jižní Ameriky. 
Podobně jako v Cáchách jsou na adventním věnci nyní také již jen čtyři svíce a každou neděli 
se zapaluje nová svíce. První svíce se zapálí na tzv. železnou neděli (letos 30. 11.). Druhá na 
neděli stříbrnou (7. 12.), třetí na neděli bronzovou (14. 12.) a o zlaté neděli (letos 21. 12.) se 
rozžehne svíce čtvrtá.  
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Na severu Německa dárky roznáší Weinachtsmann (vánoční 
muž), který přijíždí na větru. 

Na jihu N ěmecka naděluje Ježíšek.  

Ve Francii  dětem přináší dárečky na krb nebo ke komínům 
Pére Noël.  

V Itálii  roznáší dárky Babbo Natale. Děti na Sicílii 
většinou počkají až na svátek Tří králů, kdy jim nadílku komínem přinese 
čarodějnice Befana.  

V Řecku nosí dárky Mikuláš, který podle legendy zachraňoval potápějící se loď, a tak je stále 
ještě celý promáčený. Dárky se tady dostávají 31. prosince.  

Ve Španělsku dostanou děti dárky od jednoho ze tří králů - od Baltazara. Proto je třeba dát k 
posteli botu s mrkví, ovsem a slámou - dárek pro koně králů.  

V Holandsku se dárky rozdávají už na Mikuláše, kterému říkají Sinterklaas. 
Po Holandsku jezdí na koni a je doprovázen tzv. Černým Petrem. Dětem dává 
dárky do bot, které mají zavěšeny u kamen. Pro koně na oplátku mají děti 

připravenou vodu a krmení.  

Ve Finsku roznáší dárky 24. prosince Joulupukki (nebo též Ukko), 
kterému pomáhají pidimužíci, kteří zlobivé děti odnášejí do ledového 
království.  

Ve Švédsku naděluje dědeček - skřítek Jultomten, který na sebe bere 
občas podobu kozla s červenou stuhou na rozích.  

V Norsku chodí skřítek Misen (otec Vánoc), který dárky schovává do dřeváků.  

V USA si děti dárky rozbalí až 25. prosince. V noci 24. prosince naděluje tady totiž 
Santa Claus, který dárky hází komínem do místnosti.  

V Rusku jsou vánoce 6. a 7. ledna. Na Nový rok nosí dárky Děda Mráz a někdy 
chodí i se Sněhurkou.  
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Půst od jídla od rozednění až do objevení první hvězdy na obloze  
Uvidíte zlaté prasátko  
 
Předpověď budoucnosti 
Před večeří by si měl každý v domě ulít kousek olova, aby zjistil, co ho v příštím roce čeká. 
Olovo se lije roztavené na lžíci do studené vody a jaký tvar má potom vychladlý kousek, z 
toho lze usoudit budoucnost.  
 
Prostření stolu 
U stolu prostřít o jeden talíř navíc pro náhodné osamělé příchozí. 
 
Štěstí po celý následující rok 
Od večeře nesmí nikdo odejít dříve než všichni mají po jídle. 
 
Dobrý chov a úroda na příští rok 
Zbytky od večeře dát domácím zvířatům a zakopat pod ovocné stromy. 
 
Pouštění skořápek 
Každý člen domácnosti si nachystá skořápku z rozpůleného ořechu a do ní zakape voskem 
svíčku. Všichni najednou pak pouští svoje skořápky na mísu s vodou a podle toho, jak jim 
jejich lodičky plavou, vidí, jaký bude příští rok. Majitele lodičky, která vydrží nedéle svítit a 
nepotopí se, čeká dlouhý s šťastný život. 
 

Krájení jablíčka 
Po rozkrojení jablíčka se objeví buď hvězdička- budeš mít štěstí, nebo křížek- štěstí se ti 
vyhne a možná i zemřeš.  
 
Házení střevícem 
Svobodné dívky si mají hodit střevícem – kam ukazuje špička, tam děvče půjde, jestli dovnitř, 
zůstane doma, jestli ven ze dveří, do roka se vdá a půjde z domu.  
 
Schovat si šupiny z kapra 
Pod talíře se při štědrovečerní večeří dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po 
celý rok dostatek peněz. Tak jednoduché to ale není. Aby se tak opravdu stalo, musí každý 
šupinu nosit až do příštích Vánoc v peněžence.  
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4. 12. 
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4.12. - musí se hodně topit). 

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc. 

Na svatou Barboru saně do dvoru. 

Po svaté Baruši střez nosu i uší! 

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. 

5. 12. 

Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá). 

O sv. Mikuláši snížek často práší. 

Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky. 

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 

13. 12. 

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího 

roku.(12 dní - 12 měsíců) 

Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 

24. 12. 
Na Adama a Evu čekejte oblevu. 

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 

25. 12. 
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. 

Na Boží narození o komáří zívnutí. 

Na Boží narození o bleší převalení. 

Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

26. 12. 

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato. 

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. 
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28.12. 
O Mláďátkách den se omlazuje. 

Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole*  se neurodí, je-li mlha v údolích, bude 

kobzolí dost. 

 

31. 12. 

O Silvestru papeži snížek si už poleží. 

Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 

Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. 

1 .1. 

Jak na Nový rok, tak po celý rok. 

Na Nový rok o slepičí krok. 

Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních. 

Prosinec: 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. 

Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině. 

Studený prosinec - brzké jaro. 

Mírný prosinec - mírná celá zima. 

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou. 

Na suchý prosinec následuje suché jaro. 

Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu. 

Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda. 

Jaký prosinec, takový celý rok. 

Advent: 
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. 

Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. 

Vánoce: 

Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté. 

Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. 

Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě. 

Tmavé Vánoce - světlé stodoly. 

*brambory 
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Česká nej... 

Nejdelší papírový řetěz v Čechách  
vytvořili v Karviné. Měřil 16 kilometrů a 905 metrů. 
 
Nejmenší betlém  
vytvořila paní Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný z perníkového těsta a vešel 
se do pistáciové skořápky 
 
Největší betlém  
postavil řezbář pan Jiří Halouzka. Skládá se z padesáti figur v životní velikosti.   
Měřítkem je postava sv. Josefa, který stojí v jesličkách a má 2 metry na výšku. Na každou 
figuru  padl jeden celý strom. Na jednu z figur dokonce stromy dva, a to na slona, který má 
1,5 tuny. 
 
Nejmenší ozdobně zabalený dárek 
vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní  australský opál o rozměrech 1 x 1 mm. 
Na něj vyrobila krabičku o rozměrech  4 x 3 x 1 mm a celý dárek zabalila do hedvábného 
papíru a ozdobných stužek. 
 
Největší česká vánoční svíčka  
měří 301 cm a má průměr 15 cm. Můžete ji vidět v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřinově. 
 
Nejdelší prskavka  
je 250 cm dlouhá a vydržela prskat 17:48 minut. Má průměr 1,4 cm a pochází z dílny v 
Ostravě 
 
Nejdéle uchovaný vánoční stromek  
měli manželé Čechovi ze Zlína. Borovice jim vydržela celý rok od 24.12.1998 - do 
24.12.1999. Jehličí sice uschlo, ale neopadalo. 
 
Nejstarší dochovanou vánoční kolekci  
vlastní paní Ladislava Kreinerová z Říčan. Kolekce pochází z r. 1938 a obsahuje lístek psaný 
rodiči majitelky s textem hovořícím o tom, že kolekce nemohla být použita vzhledem k 
příchodu hitlerovských vojsk. 
 
Nejdelší vánočka  
byla upečena v Pelhřimově. Byla klasicky pletená z šesti pramenů a měřila 450 cm. Na její 
výrobu bylo spotřebováno 40kg mouky, 40 vajec, 10 kg cukru a 8 kg másla.  
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Světová nej... 

 
Dva největší vánoční stromy v Evropě  
bylo možno obdivovat veVaršavě a Lisabonu. Svojí  výškou 72 
metrů byly vysoké jako dům o 20 poschodích. Ozdobeny byly 2 
miliony světel, a tak ani nikdo nepostřehl, že za světly se 
skrývá lešení.Montáž lešenářských věží trvala v obou případech 
dva týdny. 
 

 
Největší sbírku vykrajovátek a formiček na vánoční cukroví  
vlastní Wanda Borowiková z Krakova. Kolekce obsahuje 2000 exemplářů z 11 zemí. Mezi 
nejzajímavější patří tvořítka Spejbla a Hurvínka vyrobená v Rakousku.  
U nás se stejnému koníčku věnuje  Kamil Čečura z Kroměříže. 
 
Největší sbírka vánočních ozob 
Stefan Phillips z Trevíru sbírá už 20 let vánoční ozdoby. Jeho sbírka už dávno přesáhla 
hranici 1000 kusů a sběratelská vášeň tohoto sedmačtyřicetiletého učitele a umělce stále 
neopustila. Většinu pokladů své sbírky nachází v bazarech nebo ve starožitnostech, pár jich 
vyrobil sám, spoustu dostal od přátel a pocházejí z celého světa. 
Vždy každý rok Stefan všechny ozdoby vytáhne a ozdobí jimi 3 metry vysokou jedli. Zdobení 
stromečku mu zabere celé dva dny.  
 
Největší půst o vánocích 
zažila roku 1987 paní Brigitte Pierrová, která strávila týden v obchodním domě ve 
Washingtonu. Jednasedmdesátiletá dáma se v něm zapomněla 21. prosince a našli ji až 
v pondělí 28. prosince večer. Seděla na zadním schodišti a policisty požádala o šálek čaje. Po 
převezení do nemocnice se všichni divili, jak mohla vydržet sedm dní bez jídla a tekutin. 
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Sob polární ((synonyma sob arktický, anglicky 
reindeer) nebo karibu (synonyma jelen karibu, 
anglicky caribou) je volně žijící přežvýkavec z 
čeledi jelenovitých, který se vyskytuje v 
subpolárních až polárních částech severní 
polokoule. Zatímco euroasijská forma se označuje 
jako sob, v Severní Americe je druh znám pod 
názvem karibu (caribou). 
Sobi se živí traviny, byliny, mechem, listím a 
výhonky keřů. V zimě se živi hlavně lišejníky. 
Sobi dorůstají délky 150-220 cm, výšky 110-130 
cm a hmotnosti150-300 kg. Kopýtka jsou široka a 
umožňuji chůzi na ledu, sněhu i v rozbahněné 
tundře. 
Parohy mají obě pohlaví. Staří samci je mívají 

velmi členité a mohutné, shazuji je po říji. 
Samice je mají slabší a shazuji je až po porodech mláďat. Stáda se skládají ze samic s 
mláďaty a samčích skupin. Ta někdy dosahují až několik desítek tisíc jedinců. Na jaře a na 
podzim podnikají daleké cesty.V severní Evropě a na Sibiři jsou důležitými domácími zvířaty. 
Chovají se polodivoce. Využívá se jejich maso, kůže i mléko. Sobi jsou také důležitými 
tažnými zvířaty. Ujdou za den velkou vzdálenost i tam, kde by jiná domácí zvířata 
nepřežila. 
V období říje samci přestávají přijímat potravu a mohou zhubnout až o čtvrtinu hmotnosti. 
Samci jsou v teto době velmi agresivní i vůči člověku. Samice je březí 7-8 měsíců a rodí 
většinou jen jedno mladě. Přestože je sob domácí zvíře a je Severských krajích běžně 
chován, v zoologických zahradách ho najdeme jen zřídka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Říše: živočichové (Animalia) 

Kmen: strunatci (Chordata) 

Podkmen: obratlovci (Vertebrata) 

Třída: savci (Mammalia) 

Podtřída: živorodí (Theria) 

Řád: sudokopytníci (Artiodactyla) 

Podřád: přežvýkavci (Ruminantia) 

Čeleď: jelenovití (Cervidae) 

Rod: sob (Rangifer) 
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Pro zasmání 
 
 
 
„Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? Nenadával jsi?” vyptává se Ježíšek malého chlapečka. „No 
tak se to už konečně nauč, já ti dárky věčně nosit nebudu!” 
 
Byly Vánoce a soudce byl v dobré náladě. 
Zeptal se předvedeného muže: 
„Za co jste tady?“ 
„Za předčasné vánoční nákupy. “ 
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval? “ 
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“ 
 
 
Pan Šrťa chce nákupem dárků pro manželku utratit co nejméně a prodavačku tím přivádí k zoufalství. 
Ta rozbaluje a ukládá jeden dárek za druhým, ale pan Jalovec se stále nemůže rozhodnout, stále se mu 
něco nezdá. Až přijde na spásný nápad a ptá se prodavačky: 
„Kdybyste byla moji manželkou - co byste si hezkého přála?" „Jiného manžela!" 
 
 
Blíží se Vánoce a na policejní stanici jsou na stáži policisté z jedné nejmenované 
východoasijské země. A protože náčelník je lidumil, navrhne, aby si ty tři rákosníky vzali 
chlapi domů. Našli se i tací. V novém roce se velitel ptá těch tři, co je měli doma, jak to 
probíhalo.  
1. policajt: dobrý, dobrý - pořad něco žvatlal, vůbec jsme mu nerozuměli, ale jinak 
fajn  
2. policajt: dobrý, dobrý - šikovný kluk, televizi opravil, ledničku opravil i s úklidem 
pomohl... 
 3. policajt: dobrý, dobrý, ale kapr je lepší... 
 
 
Upozorňuje svého manžela – doktora před Vánocemi manželka: „A né, že zase jako minulý rok 
projdeš den předem všechny dárky pod rentgenem!” 
 
Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti 
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského 
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. 
„Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit a tolik baterek do nich.“ Z pokoje 
optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik 
hnoje, to tu musí být někde koník!". 
 
 
Slavnostně vyzdobený vánoční stromeček, všude uklizeno, z kuchyně se line vůně štědrovečerní 
večeře, zkrátka vánoční pohoda. 
Na stropě je přibitá skoba a na ní visí starší paní. 
Ve dveřích stojí manželský pár v tichém zděšení. Ticho přeruší manžel: 
„Teda ta tvoje máma je ale formát, lepší vánoční dárek mi snad ani nemohla dát.“ 
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