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Vánoční zamyšlení 
      
    Nejkrásnější svátky roku jsou Vánoce, které dokážou rozbušit 
všechna srdce a jsou většinou spojeny  se vzpomínkami na dětství, 
rodinu, kamarády a na svoji první lásku. Svátky jsou oslavou dobra, 
přátelství, pokoje a lásky k lidem. 
     Všichni lidé, i ti největší mrzouti se těší na slavnostní vánoční 
osvětlení ulic v předvánočním čase. A očekáváme příchod adventního 
času. Je to čas, který je určen k zamyšlení, do kterého nezahrnujeme 
jenom své blízké, ale zároveň si promítáme svoje životní hodnoty. 
    Adventní a vánoční čas je naplněn výzdobou svého obydlí, plánování 
svátečního jídelníčku a výrobou dekorací. V období, kdy se blíží konec 
roku jsou dny, které mají míle denního světla a tak čas příprav na 
adventní čas je příjemným rozptýlením. Adventní čas je doba čekání na 
příchod Ježíše Krista. Dostáváme se do času snění a fantazie. Když na 
něco toužebně očekáváme, znamená to, že tomu dáváme velikou 
důležitost a naše srdce a mysl se ubírá na prožití emotivního zážitku. 
     Tradiční vánoční zvyky si často ještě dodnes připomínáme a 
snažíme se je také dodržovat. Společně usedáme ke svátečně 
prostřenému stolu a ozdobenému vánočnímu stromku. Navzájem si 
dáváme různé dárky a možná si doma 
stavíme vlastní jesličky nebo vysta-
vujeme krásně malované betlémy. 
Všechno toto nám připomíná období 
Vánoc, které jsme prožili jako děti 
v kruhu rodinném. 
     Počínaje adventním čase se Vy sami 
vnitřně naladíte na svátek všech svátků, 
a já Vám k tomu přeji všechno nejlepší a 
doufám, že se při svátcích budete 
příjemně bavit. 



Vánoční zvyky 
 

     Kdy poprvé začali lidé slavit svátky? To přesně nevíme. Co však víme 
přesně, že svátky k životu potřebujeme. Svátky se slavily už v době pohanské. 
V dečn zimního slunovratu se slavil svátek „Nepřemožitelného slunce“. 
Římský kalendář měl tento den označení Adventus Divi - Příchod Božského. 
Křesťané ho označují jako Adventus Domini – Příchod Páně. Tento svátek se 
začal slavit ofïciálně od roku 354. 
     Jedním z vánočních zvyků byly i jídelní chody na štědrovečerní tabuli. Podle 
tradice by na stole měly být zastoupeny všechny plodiny, které se za poslední 
rok urodily. Prvním chodem byly placky s medem. Polévka byla hlavně 
čočková, hrachová nebo fazolová. Luštěniny zaručovaly, že v domě budou po 
celý rok peníze. 
     Další zvyky byly různorodé. Třeba, když se rozkrajovalo jablko a byla tam 
hvězdička, budete celý rok zdravý. Když se tam objeví křížek, tak nic moc 
dobrého nečekejte. 
     Když si svobodná dívka o Štědrém dni sedne na zápraží a bude jíst jablko a 
přitom potká muže, který jde okolo, tak se do roka vdá. Dále když nezadaná 
dívka vyžene z domu psa a dívá se, kterým směrem běží, tak tam může být její 
partner. Další šancí jsou vánočkové patky. Když jich bude devět, je svatba 
v rodině vítaná. Znamená to, že by vánoček mělo být opravdu hodně. 
     Můžete si také hodit střevícem. Hází se přes hlavu a důležité je, kam ukazuje 
špička střevíce. Když ukazuje ven, tak bude do roka svatba. 
 stolu by měl být sudý počet, Přináší to štěstí.Štěstí přinese i seno pod stolem, 
protože to připomíná narození Ježíška. Pod ubrus (musí být bělostný a má 
vydržet až do Štěpána, dejte semena ze všech plodin, které chcete příští rok 
pěstovat. Pod ubrus patří i rybí šupina. Pokrmů na stole má být devatero, 
protože devítka symbolizuje úplnost a je to číslo, které vyvolává zázraky. 
   

 
 

 
 

     Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
     zve všechny své členy  na 

    vánoční posezení, 
     Kdy? Ve středu 12. 12. 2018 
     V kolik hodin? Od 15.30 hodin 
     Kde? Plzni, Tylova 14 

 



Dobroty na vánoční stůl 
 
     V letošním roce, kdy naše republika oslavuje 100. výročí od svého 
vzniku si připomeneme vánoční cukroví, které měl rád prezident naší 
první republiky, T. G.Masaryk. Ověřit to sice nemůžeme, ale je dobré. 
 

Masarykovo cukroví 
 
Ingredience:  180 g vlašských ořechů 
             300 g hladké mouky  
             200g másla 
             100 g krupicového cukru 
             1 lžíce kakaa holandského typu 
             1 žloutek 
              moučkový cukr na obalování    
Postup:  Ořechy na 2 hodiny namočte do studené vody, pak je nahrubo 
nasekejte. Přidejte ostatní suroviny a zpracujte v těsto. Vytvarujte 
z něho válečky o průměru cca 4 cm a nechte  chladničce nebo 
v mrazáku ztuhnout. Troubu předehřejte na 180 stupňů C. Z válečků 
krájejte kolečka a pečte v předehřáté troubě asi 10 minut. Ještě horké 
obalujte v cukru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zázvorky 
 
Ingredience:   150 g krupicového cukru 
              1 vejce + 1 žloutek 
              1 lžička strouhané kůry z biocitronu 
              5 g mletého zázvoru 
              150 g hladké mouky + na vál 
              půl lžičky kypřicího prášku 
Postup: Ušlehejte dohladka ručním šlehačem cukr, citronovou kůru, 
zázvor, vejce a žloutek. Pak přidejte mouku prosátou s kypřícím 
práškem a vypracujte v hladké těsto. Na pomoučněném válu vyválejte 
3 mm silný plát. Vykrajujte různé tvary, přeneste na plech vyložený 
pečícícm papírem a nechte přes noc v chladu odležet. Troubu pak 
předehřejte na 170 stupňů C. Odleželé zázvorky pečte v troubě asi 10-
15 minut dozlatova.             



 

 
 
 
2.  prosince        neděle   18.00 h.             Rozsvěcení vánočního stromku,         

                                                                        nám Republiky 

4.  prosince  úterý   15.00 h.  Mikulášská nadílka  
                            (akce pro členy i nečleny)        

 8. prosince        sobota   14.30 h. Mikulášská nadílka SK Plzeň, z.s. 
      (pouze pro členy SK) 
12.  prosince středa   15.30 h  Předvánoční posezení  
 
 

 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň  

 

si Vás dovoluje pozvat na 

 
 

Mikulášskou nadílku pro děti,  

 
 

která se koná v úterý 4. prosince 2018 

 

od 15 hodin v prostorách restaurace Alfa 

 

na Americké ulici, Plzeň. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku        prosinec  2018 
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dobře bavili. 





 
 
 
 
 
 
 
    


