
V NÁNOÈ Í PRÍLOHA

K historii betlémù

Ve 4. století po Kristu pøinesl pape� Liberius
do Øíma pìt prkének z Kristových jeslièek a ulo�il je
v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad
praesepe (U Jeslièek) – dnes øímská bazilika Santa
Maria Maggiore. Nejstarší zobrazení Narození
známe ze 3. století - na fresce v katakombách sv.
Priscilly v Øímì je vyobrazeno klanìní Tøí Králù.
Pozdìji se objevují další postavy – pastýøi,
pøipomínající pastorální výjevy helénistických
malíøù.

V èeském prostøedí se s tématem Narození
setkáváme od 12. století na nástìnných malbách
(hradní kaple ve Znojmì) a v kni�ních iluminacích,
napø. v Kodexu vyšehradském. Roku 1223, po
návratu z Betléma, pøipravil František z Assissi pro
úèastníky pùlnoèní mše v jeskyni u vsi Greccio jesle
s �ivým oslem a volkem, a tak zalo�il tradici stavìní
jeslièek. Ze 14. století jsou známé gotické
skøíòkové (deskové) oltáøe s námìtem Narození
Krista, u nás napø. dílo Mistra vyšebrodského.

Od 15. století se tradice betlémù šíøí z Itálie
do celé Evropy. Od 16. století se betlémy objevují v
soukromých domech šlechty. Vùbec první dolo�ený
betlém v èeských zemích byl v roce 1560 v
jezuitském kostele v Praze. Tento øád se zaslou�il o
další šíøení – ještì z 16. století máme zprávy o
betlémech v dalších èeských mìstech. Betlémy mìly
své místo v pastoraèní èinnosti jezuitù jako emo-
cionálnì pùsobivý prostøedek. Jejich betlémy se
proto dr�ely biblického pøíbìhu. V barokní dobì
kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvo-
øily je figury v �ivotní velikosti, a� u� malované na
døevìných deskách anebo vyøezané ze døeva. Marie

Terezie roku 1751 zakázala stavìní betlémù a pøed-
vádìní vánoèních her v kostelech a Josef II. vydal
tento zákaz znovu, oznaèil zvyk za dìtinský a církve
nedùstojný. Zákaz se týkal i soukromých domù. Tam
se dal ovšem hùøe kontrolovat, a tak se zvyk stavìt
jeslièky pøenesl do domácností.

Lidové betlemáøství se pak rozvíjelo v prù-
bìhu 19. století a svého vrcholu dosáhlo poèátkem
20. století. Daøilo se mu pøedevším v podhùøích a
tam, kde byla soustøedìna podomácká výroba. Fi-
gury se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro
jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, tìsto. Inspi-
rací pro betlémskou krajinu se stávalo okolí bydlištì
tvùrcù. Specifickým typem z této doby jsou skøíò-
kové betlémy – figurky ve zdobené a prosklené
skøíòce. S pøenosnými skøíòkovými betlémy také
nìkdy koledníci obcházeli domácnosti a hrávali pøed
nimi vánoèní hry.

pøipravila Eva Stejskalová

1 ks badyánu, 1/2 l vody, 2 skoøice, 1 citron,
140 g cukru krupice, 130 ml rumu, 1/2 l bílého vína,
1 pomeranè, 4 høebíèky

Z citronu a pomeranèe š�ávu. Vodu smíchá-
me s cukrem, pomeranèovou a citronovou š�ávou a
pøivedeme k varu. Pak pøilijeme rum s vínem a pøi-
dáme koøení. Punè opìt zahøejeme a� k bodu varu.
Horký vánoèní punè naléváme do nahøátých skle-
nic. Ka�dou sklenici zdobíme polovinou plátku po-
meranèe a citronu.

Vánoèní punè

Rumový vánoèní punè
2 citrony, 3 pomeranèe, 1 grapefruit, 1/2 l

rumu, 1/4 l vody, 500 g cukru
Svaøíme cukr s vodou a pak pøilijeme ovoc-

nou š�ávou a rum. Do hrneèku pak nalijeme ètvrtinu
svaøeného nápoje a dolijeme horkou vodou. Punè
uvaøíme do zásoby a pak jen øedíme horkou vodou.

Vánoèní drinky

350 ml vody,
150 g pískového
cukru, 1/2 citronu, 1
pomeranè, 60 ml
rumu, 250 ml bílého
nebo èerveného vína

Svaøíme vodu
s cukrem a š�ávou z
pome-ranèe a pùlky
citronu. Pak pøilijeme
rum a bílé víno a zahøí-

Pomeranèový punè

váme pouze k bodu varu, více ne, vyvaøil by se nám
alkohol. Nalijeme do silnostìnných sklenic, které
dobøe dr�í teplo, a ozdobíme plátkem citronu.



Zkuste si vzpomenout na nejkrásnìjší mo-
menty vašeho dìtství. Vsadím se, �e vìtšinou se bu-
dou toèit kolem vašich rodinných rituálù – spoleèné
jídlo, spoleèné výlety a procházky, spoleèná hra, na-
rozeniny, velikonoce a vánoce. Prùzkumy poukazují
na to, �e i dnešní rodièe pova�ují tyto rituály za
nesmírnì dùle�ité. Jenom takové spoleèné jídlo má
význam nejen pro dìti, ale i pro dospìlé. Je ale tøeba
zapojit dìti do tìchto rituálù, a to u� od nejútlejšího
vìku. Tøíleté dítì moc rádo sfoukne svíèku, kdy� ve-
èeøe konèí. Desetileté dítì u� èásteènì pomáhá s pøí-
pravou. Dospívající u� mù�e napø. jednou týdnì zvo-
lit jídelníèek, prostøít i pøipravit jídlo. Platí zde ale
jedno pravidlo – rodièe nesmí kritizovat jídlo, které
dospívající podává.

Podobným zpùsobem se dìti mohou vtá-
hnout do pøípravy vánoc apod. Rodinný �ivot ale ne-
tvoøí pouze slavnosti a pøíjemné èinnosti. Patøí sem i
práce a povinnosti. Pro dìti to bývá nejèastìji umý-
vání nádobí, vysávání, nákup apod. Samozøejmì, �e
by se dìti mìly støídat. Není mo�né, aby jedno dítì
všechno odpracovalo a ostatní sourozenci na nic ani
nesáhli. To není fér. Bohu�el rodièe èasto nemají
jasno v tom, co mohou po dítìti po�adovat.Aproto�e
postrádají patøiènou jistotu a nará�ejí u dìtí na odpor,
tak se nìkdy uchýlí k uplácení, aby dìti pøimìli k
plnìní povinností. Není nic špatného na tom, kdy�
dítì dostane odmìnu za to, �e udìlalo nìco nad rá-
mec svých povinností. Pokud ale dítì dostane peníze
za umytí nádobí, nebo jakoukoliv jinou povinnost,
tak je to pedagogicky naprosto špatnì. Tito rodièe
tak svým dìtem vysílají velmi špatný signál. V této
rodinì potom platí „nìco za nìco“ a tyto dìti budou
mít problémy udìlat nìco pro rodinu jen tak, udìlat
nìco zadarmo. Je tedy naprosto špatné, jestli�e rodi-
èe platí dìtem za to, �e plní své povinnosti. Zastavení
kapesného je potom cestou, jak dìti k plnìní po-
vinností pøinutit.

Tedy rodinné rituály a domácí práce jsou dvì
oblasti, kde by rodièe mìli od dìtí vy�adovat úèast,
aby se podílely na rodinném �ivotì. Tyto rituály toti�
dodávají rodinì smysl pro øád, napomáhají k sil-
nìjším emocionálním vazbám, upevòují v èlovìku
vìdomí, �e je souèástí konkrétní, jedineèné rodiny a
zároveò ukazují, co je pro rodinu dùle�ité.

Právì v dobì vánoèní je pøíle�itost, kdy mo-
hou dìti prokázat svoji zruènost a pøipravit vánoèní
výzdobu, podílet se na úklidu, peèení cukroví èi zdo-
bení stromeèku.

Pøeji Vám všem pohodové a klidné pro�ití
vánoèních svátkù.

Eva Stejskalová

Rodinné rituály

* Podle tradice mìlo být na štìdroveèerním stole
devatero pokrmù.

* Magickou moc mìla plachta, pokrývající stùl. Na
jaøe z ní hospodáø rozséval obilí, aby bylo pìkné a
nebylo potluèené od krup.

* Pro hojnou úrodu bylo tøeba sníst nejprve l�íci
hrachu.

* Nìkde vaøili polévku s dlouhými nudlemi, aby
mìlo �ito dlouhé klasy.

* Veèeøe se zaèínala a konèila modlitbou, ve které se
vzpomínalo na zemøelé èleny rodiny.

* Hospodynì nesmìla vstát od stolu, jinak by jí
nesedìly slepice na vejcích, obsluhovala tedy dìv-
èata.

* Zbytky jídla byly zakopány do zemì, aby byla
úrodná.

* Kdy� hospodynì pøipálí vánoèky, bude o vánocích
stonat.

* V�dy se chystá o jeden talíø na štìdroveèerní stùl
navíc, pro náhodného hosta.

* Pod ka�dý talíø se schová drobná mince, aby bylo v
pøíštím roce dostatek penìz.

* Od slavnostní veèeøe se nesmí vstát, ani kdyby
nìkdo bušil na dveøe, proto�e ten, kdo vstane, do
roka zemøe.

* Kdo si pod štìdroveèerním stolem bos šlápne na
sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zùsta-

e zdráv.
* Pøi štìdroveèerní veèeøi pøivolávají pokrmy z

èoèky a jáhel bohatství, drobná mince pod talíøem
peníze.

* Vdavekchtivé dìvèe má na Štìdrý den jedineènou
pøíle�itost. Staèí, kdy� tajnì sebere devìt patek od
vánoèek a do roka je pod èepcem

* Veèer pøed Štìdrým dnem si polo�te k posteli
oøech. Po probuzení ho rozlousknìte a snìzte. Po
celý rok by vám mìly dát pokoj blechy a štìnice:-)

* Sníš-li pøi štìdroveèerní veèeøi kousek okoralého
chleba, bude tì dr�et štìstí.

* Rozliješ-li víno, èekej do roka køtiny.
Èesnek a med pojiš�ují zdraví, hrách dodává sílu.

n

*

Povìry u štìdroveèerní veèeøe

* Kdo nosí u sebe tøi
šupiny ze štìdrove-
èerního kapra, toho
se dr�í peníze.

* Øetìzem ovázaný
trno� stolu ochra-
òuje rodinu pøed
zlými duchy.



Snad nejoblíbenìjší štìdroveèerní zábavou bylo
v našich zemích pouštìní lodièek, zhotovených ze
skoøápky vlašského oøechu a oharku svíèky.

Výroba lodièky ze skoøápky vlašského oøechu je
snadná, staèí rozpùlit oøech, vydlabat jádro a do oèištìné
skoøápky upevnit zbytek svíèky získané v kostele pøi
ranní mši 24. prosince. Není na škodu si pøipomenout, �e
døíve takovéto „zneuctìní“ kostelních svíèek mohlo být
dùvodem k èarodìjnické-mu procesu a nezøídka pøivedlo
obvinìného na hra-nici. Snad proto se mnozí spokojili se
svíèkou vy-svìcenou o Hromnicích nebo z loòského
vánoèního stromeèku. Kdy� si vyrobíte lodièku, èeká vás
cesta k nejbli�ší øíèce, potoku, rybníku,vanì nebo umy-

Lodièky

Lodièka zùstala na bøehu
Lodièka se okam�itì potopí
Lodièka se potopí a� za chvíli

Lodièka pluje bok po boku s jinou lodièkou

Rodinný kruh

Lodièka uprostøed ostatních (tvoøí støed kruhu)

Jedna z lodièek zùstane mimo rodinný kruh
Lodièka sama dopluje k druhému bøehu
Lodièka se toèí v kruhu
Lodièka potopí jinou lodièku èi lodièky

Váhavá lodièka

Lodièka nabere vodu, ale dorazí k protilehlému bøehu
Lodièka mìní partnera -

Zhasnutá svíèka
Svíèka pohasne, lodièka se sice nepotopí, ale zùstane v pøístavu

Lodièka dopluje k protilehlému bøehu se zhasnutou svíèkou

Lodièka se pøipojí k jiné a té zhasne svíèka

– v pøíštím roce vás neèekají �ádné zmìny, vše zùstane pøi starém.
– veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná

– vlastní neuvá�eností, shodou okolností èi náhod se vaše sna�ení pøes dobrý
zaèátek mine úèinkem.

– láska a pøátelství, té� výhodná obchodní spolupráce. Èím døíve se
boky lodièek dotknou, tím rychleji najdou jejich majitelé cestu k sobì a èím déle spolu lodièky plují,
tím pevnìjší bude jejich vztah. Ve vztahu bude dominovat ten, jeho� lodièka pluje první. Jsou-li
lodièky vyrovnány, oèekávejte harmonické pøátelství.

– pokud se všechny lodièky semknou a vytvoøí kruh, znamená to bezproblémové sou�ití a
vzájemné pøátelství, úctu a toleranci.

- její majitel potøebuje ochranu a pomoc, je velmi zranitelný a
citlivý. O vztazích mezi èleny rodiny usuzujeme podle vzdáleností, jaké mezi sebou tvoøí jejich lodiè-
ky. Èím je vzdálenost mezi nimi vìtší, tím chladnìjší jsou vztahy mezi jejich majiteli a naopak.

– její majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí.
– bez cizí pomoci získáte po èem tou�íte.

– nerozhodnost, pøešlapování na místì; ujasnìte si co vlastnì od �ivota chcete.
– majitel „agresivní“ lodièky je rozhodnut uskuteènit své plány za ka�-

dou cenu. V pøípadì, �e se jedná o lodièky man�elù èi milencù, znamená to hádku, rozchod, vá�nou ko-
lizi partnerských vztahù. Jedná-li se o lodièky sourozencù – agresor se cítí být odstrèený a zaned-
bávaný a �árlí proto na svého sourozence.

– lodièka se delší dobu dr�í u bøehu, ale pak vypluje a dostihne protilehlý bøeh – po poèáteèním
citovém zmatku dospìjete ke správnému rozhodnutí a uskuteèníte svùj sen.

– svùj zámìr uskuteèníte s odøenýma ušima.
lodièka se v�dy na okam�ik pøipojí k jiné, aby ji záhy opustila a vyhledala novou

poleènost – v nadcházejícím roce budete usilovnì hledat sami sebe, ujasòovat si své plány a touhy a
sexuální orientaci.

– svíèka pohasne v okam�iku, kdy vyslovíte svou otázku – jste neupøímní k sobì i ostatním.
– ve skuteènosti je vám zále�itost, na kterou

jste se ptali, lhostejná.
– za dosa�ení cíle zaplatíte pøíliš vysokou cenu.

Zva�te ještì jednou, zda skuteènì stojí za to o nìj tak usilovat.
– svým chováním zapøíèiníte ztrátu lásky milovaného èlovìka, té�

odmítnutí prosby.

s

Menší lodièka pluje po pravé stranì vìtší lodièky
Menší lodièka pluje po levé stranì mateøské lodi
K menší lodièce se pøidru�í další lodièky
Menší lodièka se brzy oddìlí od mateøské lodi a pluje samostatnì

Zhasnutá svíèka
Jedna z lodièek se potopí
Lodièky spoleènì dosáhnou protilehlý bøeh

– narodí se chlapeèek.
– narodí se holèièka.

– kolik lodièek, tolik dì�átku v budoucnu pøibude sourozencù.
– narodí se dítì s nezávislou povahou a

touhou po svobodì.
– komplikovaný citový vztah.

– s narozením dítìte vzniknou v rodinì finanèní èi citové problémy.
– mezi matkou a dítìtem se vytvoøí krásné a pevné citové pouto;

Pokud èekáte dì�átko a chcete se zeptat osudu, vyrobte dvì lodièky a pus�te je po vodì. Jedna lodièka musí být
udìlána z vìtší a druhá z menší skoøápky. Vìtší symbolizuje maminku, menší nenarozené dì�átko.

za-

vadlu, kde mù�ete zaèít
pokoušet osud. Je velmi dù-
le�ité, aby svou lodièku
vyrobil ka�dý sám. Vrat-
kému plavidlu pak smíte
beze strachu polo�it otázky
týkající se podnikání,
mìstnání, lásky, rodiny,
studijních úspìchù atd.

Smíte
polo�it jen jednu jasnì formulovanou otázku, a to v
okam�iku, kdy budete v lodièce zapalovat svíèku a
pouštìt ji na vodu.Aco lodièka prozradí?

Dobøe si rozmyslete, na co se budete lodièky ptát

Podle lidové povìry by se lodièky nemìly schovávat do pøíštích Vánoc. Pokud se spálí o posledním
vánoèním svátku, umocní se prý kladné pùsobení vìštby a oslabí její mo�né negativní úèinky.



Kouzelná otázka

Magické zrcadlo

- Dozvìdìt se o Vánocích
za pomoci bílé magie jméno a povolání budoucího
partnera není slo�ité. Staèí si ráno na Hod Bo�í
pøivstat a stoupnout si v noèní košili nebo py�amu
pøed dùm, ve kterém bydlíte. Potom musíte poèkat,
a� kolem projde první osoba opaèného pohlaví a
zeptat se jí na køestní jméno a povolání. Kdy� odpo-
ví, dozvíte se jméno a povolání svého nastávajícího
èi nastávající, projdeli kolem mlèky, musíte na sòa-
tek ještì chvíli poèkat. Pokud se do hodiny neobjeví
vhodný kandidát, zùstanete na ocet. Proto malá rada,
bydlíte-li na samotì, radìji to nezkoušejte.

- Toto kouzlo lidová povì-
ra pøipravila pro svobodné dívky, tou�ící se dozvìdìt
o svém nastávajícím co nejvíce podrobností. Štìdrý
veèer je chvíle, kdy se prý jednou v roce mù�e ka�dé
dìvèe zahledìt do èarovného zrcadla a spatøit v nìm
svùj osud. Výroba magického zrcadla je snadná. Po-
slou�í èíše nebo váza naplnìná vodou (nejlépe stud-
nièní), lesklý plech (zlato, støíbro, mìï, ale i nerez)
nebo kousek lepenky a staniolu. V krajním pøípadì
staèí vlastní nehet nebo dlaò natøená olejem, aby se
leskla. Nádobu s vodou (naplnìnou a� po okraj) po-
lo�íme na èisté bílé plátno a za ní umístíme dvì zapá-
lené svíce. Místo nádoby mù�eme na plátno dát lesk-
lý kovový tác nebo z lepenky vystøi�ené koleèko po-
lepené z jedné strany staniolem a z druhé èernou lát-
kou. Do takto pøipraveného magického zrcadla by se
tazatel mìl nikým nerušen dívat asi hodinu. Cit-
livìjším by mìlo staèit 10 a� 12 minut.

Vánoèní èarování - vìštba lásky

V severských zemích si dívky o Štìdrém veèeru
našly klidný koutek a prostøely tam stùl pro dvì oso-
by, zhasly svìtlo, posadily se zády ke dveøím a pøed
sebe postavily zrcadlo ozáøené po stranách voskovi-
cemi. Upøenì se zahledìly do zrcadla a tiše zaøíká-
valy: „Osudem mnì urèený, Štìdrou nocí vybraný,
a� jsi mladý nebo starý, pøijï se mnou poveèeøet.“ V
zrcadle se objevila tváø budoucího man�ela. V Irsku
zase dívky vìøily, �e té, které osud pøichystal údìl
staré panny, se v magickém zrcadle zjeví tváø Jidáše
Iškariotského nebo sám ïábel.

V okolí Loun snìdlo
dìvèe na vdávání po štìdroveèerní veèeøi celého sla-
neèka. Jakmile ho dojedlo, nesmìlo ji� promluvit,
nic jiného pozøít, ani pít. Ve snu pak bylo odmìnìno,
sklenku vody jí podal budoucí man�el!

Dìvèata, která se chtìla do-
vìdìt, jestli je v nastávajícím roce pøipraví nìjaký
chasník o poctivost, zavázala své šátky do uzlù a
schovala je do necek. Neckami se pak pohazovalo, a
které dívce se šátek rozvázal, ta se mohla s vìneèkem
rozlouèit.

Chtìlo-li si dìvèe pøivolat lás-
ku mládence, který o nì nejevil zájem, dalo mu pod
polštáø o Štìdrém veèeru høeben se svými vlasy, zla-
tý prstýnek se svým jménem nebo èást svého odìvu.
Kdy� na polštáøi s kouzelnou vycpávkou chlapec
usnul, patøila po probuzení jeho první myšlenka dìv-
èeti a veselka byla jistá.

Kouzelný slaneèek -

Dívèí poctivost -

Magie lásky -

Návrat v posledních letech za�ívá tzv. rus-
tikální styl, tedy pùvodní zdobení stromeèku malo-
vanými perníèky, doplòky z lýka èi barevnými stu�-
kami. Dodr�uje se pøírodní barevnost, stromeèek la-
díme napøíklad do �luté, zelené èi èervené. Pou�ít
mù�eme také neobarvené ovoce všeho druhu
(pøizdobené mandarinky, sušené krou�ky z jablek a
pomeranèù), svázané chilli paprièky, vanilkové lus-
ky nebo mandle ve skoøápce. Tento styl skvìle dopl-
ní snítky cesmíny a jmelí, øetìzy z navleèených jeøa-
bin, šípkù nebo koøení (badyán, høebíèek). Vyhnìte
se však kombinaci skuteèných plodù s umìlými,
pùsobí nevkusnì. Osvìdèenou klasikou je vánoèní
výzdoba ze sušených kvìtin, doplnìná o barevné
flitry.

Pokud dáme pøednost soudobému stylu, mìli
bychom se dr�et jedné barvy a podle té vybírat
øetìzy, ozdoby a velkou špièku. Maximálnì mù�eme
pou�ít druhou barvu jako doplnìk. Ménì zde zna-
mená více. Klasikou zùstávají ozdoby v barvì èer-
vené, zlaté a zelené. Stále jsou módní barvy zemì a
ohnì, tedy odstíny tmavì smetanové, medové, hnìdé
a oran�ové.

Trendy vánoèní výzdoby - zdobení stromeèku
Na oblibì neztratily ani studené barvy, zej-

ména modrá a støíbrná, vkusnì doplnìné bílou .
Hitem vánoc je vánoèní stromeèek vzhùru

nohama, jeho� cena v obchodech se pohybuje kolem
11.000 korun. Stále èastìji rodiny, které chtìjí za
jehliènan ušetøit, investují do nákupu �ivého vánoè-
ního stromku, který se poté dá vyu�ít na balkón èi za-
hradu. Pokud máte rádi modernu a chcete se dr�et
nejnovìjších trendù, pak tzv. bílý stromek bude to
pravé pro vás. Tento styl tì�í z bílé, smetanové a
støíbrné, která je v kombinaci se zelenou neodola-
telná. Jako dekorace se také mohou vyu�ít lastury
nebo rùzné tvary z vaty a bavlny. Výsledný dojem
umocníme postøikem bílého a støíbrného spreje.

Zelené odstíny se také dají pìknì sladit s
tmavými tóny šedé, hnìdé a� èerné. K tmavému sty-
lu nejlépe sedí kámen a materiály s pøírodním vzhle-
dem jako pls�, ko�ešiny, mech, houby a peøí.

Stromeèek se dá také obléci do �ivých kvì-
tin. Kvìtiny jsou aran�ované v hmotì nasáklé vo-
dou, která brání pøedèasnému uvadnutí. Zdobit lze
karafiáty, rù�emi, efektní jsou zejména orchideje.
Dílo pak doladíme širokými barevnými stuhami.


