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Vánoční vzpomínání  

     Milí čtenáři, dnešní vydání bulletinu je zaměřeno na vánoční téma a to 
netradičně  na dobu dávnou minulou. Na dobu nostalgie, kdy jsme si všichni  letos 
zavzpomínali na 100. výročí založení Spolku hluchoněmých „OUL“ v Plzni v roce 
1917 a na naše dětská léta.     
     A tak mně dovolte, abych i já trochu zavzpomínal na dobu dávno  minulou. Už 
jako dítě jsem si na Mikuláše říkal, že se mi nemůže nic stát. Mám přece u sebe 
rodiče, maminku a tatínka. Později i sestřičku, která se schovávala mamince pod 
sukni a já ze sebe koktal mikulášskou básničku. 
     Na Štědrý den to však bývalo úplně jiné. Ráno se připravoval stromeček, aby 
měl Ježíšek kam dávat dárky. Odpoledne jsem chodil s babičkou na vycházku. Pod 
nohama krásně křupal sníh, a všude se odrážely světla pouličních lamp, které se 
krásně třpytily.  Při procházce jsem se díval do oken, zda tam již nebyl Ježíšek a 
nerozsvítil stromeček. Nebyl, bylo ještě asi brzy. Chodí za šera, když už začíná 
večer. A to jako malé dítě, už musím být doma. Klečím v kuchyni na lavici a sleduji, 
jak se postupně rozsvěcejí okna naproti v domě. Čekám, když už konečně uvidím 
Ježíška. A zase nic. 
     Celý den se nese v duchu pověr a tradic. Na oběd máme jídlo bez masa, 
abychom všichni viděli zlaté prasátko, pouštíme si svíčky po vodě. Čteme si vá-
noční povídky a koledy. Ježíšek, ten samozřejmě zná naši adresu. Po slavnostní 
večeři se odchází ke stromečku, kde jsme všichni překvapeni, co nám Ježíšek tady 
zanechal. Ano, dárky dostává úplně každý. 
     Celé vánoční svátky  jsou o představivosti, o čarování a plnění snů. O tajemství, 
rodinné pohodě. I když už jsem dospělý, tak tuto dobu tolik miluji a moc se na ni 
těším. Mám rád pohled rozjařených dětských očí pod stromečkem. Miluji krásně 
provoněný  byt vánočním cukrovím. Prostě,  mám radost ze všeho, co dělá a tvoří 
krásné vánoční svátky. 
     A tak i vám, přeji pěkné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a 
přátel. Užívejte si pohody a krásného Štědrého dne a vánočních svátků. 



Staročeské zvyky na Vánoce 

 
 
     Jak už sám titulek napovídá, v dnešním vánočním vydání si trochu 
zavzpomínáme na dobu dávno minulou. Společně si připomeneme, jak 
oslavovali Vánoce naši předkové. A tak se do toho pustíme. 
     Základem vánočních svátků bylo čtyřtýdenní období, kterému se říkalo 
„advent“. V tomto období se držel půst, zpívali se adventní písně a všech-
no směřovalo na přípravu Vánoc.  Na začátek adventu se tradičně zapa-
loval adventní věnec, který měl čtyři svíčky a ty se zapalovaly postupně. 
Každý týden se zapálila jedna svíce. Na štědrovečerní stůl se pak dávaly 
vánoční svícny, které se zhotovovaly z přírodních materiálů. 
     Na tradičním svátečním stole nesměly chybět jablíčka ani perníčky. Jab-
líčka proto, že jsou symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti. Ořechy byly 
dávány pro svoji moudrost a perníčky pro radost a mládí. A kde se vzaly u 
nás perníčky. To je dlouhá historie. Do Evropy se dostaly ze Starého Řecka 
a Říma. První informace o perníčkách na našem území je z roku 1335. A co 
je základem na výrobu perníčku? Je to mouka, tuk, cukr a med. A nesmí 
chybět hřebíček, skořice, anýz, nové koření, badyán. 
     A jak vypadal v době dávno minulé stůl pro dvě osoby?  Podle starých 
zvyků se dávalo na stůl od všech plodin trošku, aby se zajistila v dalším 
roce bohatá úroda. Většinou se jednalo o devět druhů jídel (čočková nebo 
hrachová polévka, kuba, hubník, různé druhy kynutého těsta, vánočka 
atd.) Stůl zůstával prostřený přes celou noc. Po večeři se všechny drobečky 
smetly se stolu a byly zakopány pod ovocné stromy. Do studny se hodil kus 
vánočky, jablko a ořech, aby bylo ve studni dost vody. 
     V dnešní době si těžko dovedeme představit, jak probíhaly svátky ve své 
skromnosti. Jediné, co nám ze svátků zůstalo je skutečnost, že tajně o Vá-
nocích sníme o klidu a pohodě. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
   zve všechny své členy  na 

   vánoční posezení, 
   Kdy? Ve středu 13. 12. 2017 
   V kolik hodin? Od 15.30 hodin. 
   Kde? Spolek, Tylova 14,  
Tylova 1 
          Tylova Ty 



Staročeské recepty 

 

Masarykovo cukroví 
Ingredience: 180 g vlašských ořechů, 300 g hladké mouky, 
200 g másla, 100 g krupicového cukru, 1 lžíce kakaa, 
1 žloutek, moučkový cukr na obalení. 
Postup: ořechy necháme dvě hodiny namočené ve studené vodě, potom je nase-
káme nahrubo. K ořechům přidáme ostatní suroviny a zpracujeme v těsto. Z těsta 
vytvarujeme válečky o průměru 3 cm a necháme je v chladničce nebo mrazáku 
ztuhnout. Z válečků krájíme kolečka. Dáváme je na plech vyložený pečícím papí-
rem a pečeme je v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 8 minut. 
Hotová kolečka vyndáme z trouby a necháme vychladnout a pak je obalujeme ve 
vanilkovém cukru. 
 

Domácí svařák 

Ingredience: koření (badyán, hřebíček, celá skořice), citron, pomeranč, cukr, 
červené víno. 
Postup: Do dvou deci studené vody nasypeme cukr.Přidáme badyán, hřebíček a 
celou skořici. Vše dáme svařit. Do hrnce přidáme kůru z jednoho citronu a 
pomeranče. Vše se pak musí vařit 3 minuty, až vznikne cukrový sirup. K hotovému 
sirupu přidáme červené víno, přiklopíme a necháme prohřát. Až začnou vznikat 
bublinky, sundáme hrnec z vařiče. A máme hotový domácí svařák. 
 

Perníčky 

Ingredience: 650 hladké mouky, 200 g moučkového cukru, 100 g  másla, 4 vejce, 2 
lžičky jedlé sody, 1 prášek do perníku, 180 g medu, 20 g kakaa, skořice 
Postup: všechny suroviny smícháme a uděláme hladké těsto, které dáme uložit do 
chladničky do druhého dne. Z těsta vyválíme plát a vykrajujeme různé tvary. Plech 
je vyložen pečícím papírem a pečou se při 180 stupních dozlatova. Po upečení se 
potřou žloutkem  rozmíchaným s trochou studené vody. Po vychladnutí zdobíme 
cukrovou polevou. (1 bílek, 150 g moučkového cukru, pár kapek citronové šťávy), 
 
 
 
 
 
 

 

Spolek neslyšících Plzeň 
pořádá v sobotu dne 16. prosince 2017 

od 15 hodin 

Adventní prohlídku města 
Sraz je ve 14.45 hodin před radnicí. 
Cena vstupenky je 50 Kč na osobu. 

V ceně je občerstvení.  
Akce je tlumočena do ZJ. Nutné přihlásit! 



 

 
 
 
3.  prosince        neděle   18.00 h.             Rozsvěcení vánočního stromku,         

                                                                        nám Republiky 

6.  prosince  středa   15.00 h.  Mikulášská nadílka  
                            (akce pro členy i nečleny)        

13.  prosince středa   15.30 h  Předvánoční posezení  
16.  prosince sobota   15.00 h.   Adventní prohlídka města 
      (cena 50 Kč na osobu). 

   V ceně je občerstvení. 
   

 
 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 

 

si Vás dovoluje pozvat na 

 
 

Mikulášskou nadílku pro děti, 

 
 

která se koná ve středu 6. prosince 2017 

 

od 15 hodin v prostorách restaurace Alfa 

 

na Americké ulici, Plzeň. 
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Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku        prosinec  2017 
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dobře bavili. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


