
 Bylo, Bylo,  
              jestjest  
                     a  bude a  bude
              v Bukovině u Čistév Bukovině u Čisté         

 zpravodaj obce č.6
_________________________________________________________________________________________________

4. ROČNÍK         ●    NEPRAVIDELNÝ VÝTISK    ●   VYDÁNO:  12/2012

,,Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje důvod, proč se nedostali do tvé  
budoucnosti. ” 

● zamyšlení  pod  čarou   zprávy  z  OÚ    betlém● ●  
 pranostika          z  kroniky  obce     hasiči● ● ●  
společenská kronika    moudra           plánované● ● ●  

akce     inzerce    recepty    vánoce  ● ● ●  ● vánoční zvyky   ● čí to bylo 
stavení    ● d tiě , pozor   ● pro zasmání  ●dobré rady    povídka ●
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Zamyšlení ,, pod čarou“
         My a ...čas adventní.
       Za několik málo dní nás plně  ,,pohltí” vánoční svátky. V tomto roce jsou k nám opravdu 
štědré! Alespoň co se délky volných dní týká. Bude víkend a tři sváteční dny v jednom kuse.  
Je to fajn, je to velice příjemné, ale jistě ne to podstatné, že?
     Vždyť přece hlavním smyslem Vánoc je pohoda, klid, čas, kdy je rodina více spolu.  
Navštěvujeme vzdálené příbuzné a známé, které jsme neměli možnost vidět po celý rok, ba i  
roků několikero.

    Podstatou Vánoc není hora drahých 
dárků,  ale  třeba  i  jen  pozornost,  která 
obdarovaného zahřeje u srdíčka. Jistě, je 
to  často  velmi  obtížné  ,,sehnat“  to 
pravé,  to,  co  máme  ve  svých 
představách.  Reklamy  nám už  od  září 
nabízí (někdy i doslova vnucují) možné 
i  nemožné  produkty.  Vánoce  na  vás 
,,koukají“  ze  všech  stran  a  všude!  V 
televizi,  na  ulicích,  na  limonádách.... 
Člověk se málem bojí otevřít i sardinky, 
aby z nich na nás nevyskočil ,,Santa“! 
Převážná  většina  z  nás  ale  stále  více 

kouká nejen na cenu, ale hlavně užitečnost výrobků. Tím ale samozřejmě moc nepotěšíme 
děti. Pro ně Vánoce znamenají především dárky a splněná přání a  sny. Někdy spatříme dárek 
již při prvním nákupu, někdy se za ním pachtíme i několik dnů, ba i týdnů. Pokud ovšem 
nejsme tak pilní a pečliví, že máme vše pěkně nakoupené postupně, během roku ..
    Ano, svátky tu budou cobydup a záhy před námi otevře zeširoka svoji náruč rok 2013. ,,No, 
uteklo nám to jako voda,“ povzdechne si leckdo z nás , ,,letí to snad čím dál rychleji!“ I já s  
tímto souhlasím! 
     Ale  prosím,  nekažte  si  předvánoční  adventní  čas  zbytečným  shonem  a  leckdy  až 
nesmyslným  pulírováním  a  píglováním  domácnosti.  V  horečném  tempu  vánoční  doby 
míváme sklon zapomínat na poselství a příslib , které Vánoce zvěstují. Velmi často jsme v  
zajetí  toho, co všechno ještě musíme stihnout  na poslední chvíli.  Pospícháme, tlačíme se  
strkáme...   Nepočká něco z toho?! Nechcete být přece o Štědrém dni jako štvanec, kterému se  
dostalo chvíle odpočinku.
   Rozhlédněte se kolem sebe, pročtěte si časopis, vyluštěte křížovku, na kterou jste prostě 
neměli  čas  …  Navštivte  výstavu,  kino,  divadelní  představení,  cokoli!  Vaše  myšlenky se 
budou alespoň na chvíli ubírat jiným směrem a to, z čeho jste byli už unavení a vyčerpaní vás  
začne opět bavit. A věřte, půjde to i lépe od ruky.
   S potěšením zjišťuji, že opět přichází doba, kdy  se v hojnější míře darují knihy. Krásné 
encyklopedie, cestopisy, naučné...... Ale též potěšíte dárkovým poukazem či vstupenkou do 
divadla, lázní nebo na kurz aranžování květin či pletení košíčků. Radost je pak dvojnásobná. 
Z dárků a později i z potěšení ze sebe samých, že jsme zase o něco šikovnější a chytřejší. 
    Věřím, že si sváteční dny i novoroční veselí dobře a hlavně příjemně užijete, a že se opět 
,,setkáme“ u dalších čísel zpravodaje v roce 2013.
Přeji všem hodně štěstí, radosti, klidu, dobré vůle, lásky, ale hlavně hodně pevného zdraví!  

                                                                                                                 Jiřina Dlabolová
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    Zprávy z obecního úřadu
■      Katastrální úřad pro Liberecký kraj   
.OZNÁMENÍ . 
Katastrální úřad pro Liberecký kraj oznamuje: 
Dnem 31. 1. 2013 končí svoji činnost Katastrální 
pracoviště Jilemnice ,Tyršovo náměstí 126, 514 01 

Jilemnice. 
Od 1. 2. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Semily 

Pekárenská 34, 513 01 Semily. 
Současně s touto informací všem klientům sdělujeme, že mohou pro získání 
většiny informací z katastru nemovitostí navštívit i jiné katastrální pracoviště a 
že většinu oficiálních výstupů z katastru mohou získat rovněž na kontaktních 
místech Czech POINT. Orientační informace o parcelách, domech, bytech a 
stavu řízení v KN, s náhledem do map včetně ortofoto, lze rovněž získat, a to 
zcela bezplatně, na internetové adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 
                                                                                               Ing. Lubomír Týč
                                                                      ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  
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■Výstava adventních věnečků a dekorací
     Vánoce  se  nezadržitelně  blížily.  Kdo  chtěl  načerpat  tu  správnou  předvánoční 
atmosféru,  mohl  poslední  listopadový víkend  navštívit  kulturní  dům v Bukovině.  Byl 

věnován  prodejní  výstavě  adventních 
věnečků  a  dekorací.   Pro  někoho  jsou 
vánoční  dekorace  důležitou  součástí 
k navození nálady pro dny sváteční, dny 
klidu a míru. Jídelna kulturního domu se 
provoněla  upečenými  perníčky  a 
větvičkami  jehličnatých  stromů,  které 
sloužily  jako  doplňující  prvky  celkové 
výstavy. Po vstupu do výstavní místnosti 
vás  hned  musely  zaujmout  dvě  věci. 
Ozdobený  vánoční  stromeček,  ověšen 

červenými  řetězy,  lampičkami,  květy  vánoční  hvězdy  a   nechybějícími  skleněnými 
kuličkami. Dále přitahoval pozornost dřevěný vyřezávaný  betlém, který nám byl zapůjčen 
Milošem Šulcem. Vyřezané figurky ve velikosti 15 až 20 cm byly jako živé, perfektně 
vyřezané se všemi detaily.  Výstava nabízela  na dvacet dva  adventních věnečků různých 
typů.  Převažovaly  ale  klasické  zelené,  vyrobené   z  větviček    jehličnatých  stromů, 
ozdobených  barevnými  svíčkami,  šištičkami,  mašlemi,  oříšky  apod.  Dále  se  zde  ženy 
prezentovaly  upečeným vánočním cukrovím a perníčky zdobenými  cukrovým sněhem. 
Tento  materiál  byl  použit  i  Lucií  Exnerovou  k  výrobě  perníkového  betlému,  který 
nepostrádal andílky, ovečky a v neposlední řadě ani kolébku s Jezulátkem. Nechyběla tu 
ani skutečná perníková chaloupka a jiné  výrobky. Bez povšimnutí  návštěvníků nezůstala 
svíčka,  na jejíž  výrobu potřebujeme misku,  vodu,  olej  a  knot.  Představeny zde  byly i 
výrobky  z  pedigu.  Zvonečky,  košíčky  a 
mističky různých velikostí. 
Dekorace  byly  zapůjčeny  z  Bukoviny, 
Zálesní Lhoty, Čisté a Slemena. Součástí 
výstavy  byla  i  ochutnávka  vánočního 
cukroví,  svařeného  vína,  grogu,  kávy  a 
čaje. A protože se loňská výstava setkala 
s dobrým a pochvalným ohlasem, tak se 
předpokládalo,  že  i  letos  bude 
návštěvnost  zaručena.  Ano,  po  tři  dny 
23.-25.11. otevřelo dveře výstavní místnosti na 159 lidí. Určitě to byla  ta nejlepší  odměna 
všem vystavovatelům, kteří se o tuto akci zasloužili. 
Na závěr jim tedy  všem moc  děkuji za uskutečnění , především Jiřině Dlabolové, která to 
vše dokázala zorganizovat a přeji hodně neutuchajícího  elánu do dalšího ročníku. 
                                                                                                                         starosta
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Betlém jako symbol Vánoc
Betlém je město ležící asi deset kilometrů od Jeruzaléma. 
Podle Nového zákona se zde narodil Ježíš Kristus, a díky 
tomu  je  vyobrazení  Betléma  neodmyslitelně  spjato  s 
oslavou  Vánoc.  Betlémy  se  v  našich  rodinách  stavěly 
dokonce daleko dříve než vánoční stromečky.

Jak to bylo
Asi  dvanáct  kilometrů  od  Jeruzaléma,  na  samém  okraji 
Judské  pouště,  leží  město  zvané  hebrejsky  Bejt  Lechem 
(město  chleba).  Zde  vyrůstal  a  byl  korunován  největší  z 
hebrejských králů – David. Z jeho rodové linie pocházel i 
Ježíš.
Tesař Josef s Marií se museli vydat na cestu z Nazareta do 
Betléma,  města,  kam rodem Josef  náležel.  Důvod  tohoto 
stěhování bylo sčítání lidu. Po příjezdu do Betléma hledal 
Josef marně ubytování, město bylo přeplněné poutníky, kteří 
přijeli dříve, a tak vzali za vděk teplým chlévem. Zde Marie 
porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a 
položila do jeslí.

První betlém
Zinscenovat  betlémskou  scenérii  napadlo  jako  prvního 
svatého  Františka  z  Assisi.  Po  návštěvě  Svaté  země,  kde 

navštívil  Betlém,  postavil  se  svými  přáteli  roku  1223  v 
jeskyni  na  hoře  Alverno  (Itálie)  první  Betlém,  v  němž 
sloužil štědrovečerní půlnoční mši.  Od té doby františkáni 
tuto tradici rozšířili do celého světa.

První betlém v Čechách
V  roce  1562  postavili 
jezuité  první  betlém  i  v 
Praze  v  Týnském  chrámu. 
Důvodem byla snaha jezuitů 
o rekatolizaci  českého lidu. 
Proto se snažili  přimět  lidi, 
aby  chodili  do  kostela,  a 
přistavovali  k  jeslím  oděné 
figury  v  životní  velikosti, 
které  pak  přemísťovali 
podle  každého  dne  z 
legendy  o  narození  Ježíše 
Krista. Počátkem 18. století 
tradice  stavění  jesliček 
postupně  zakořenila  i  v 
dalších  kostelech  a 
klášterech.  Později  pronikla 
i  do  měšťanských  domů  a 
koncem 18. století zapustila 
své  tradiční  kořeny  i  mezi 
prostými  lidmi.  Možná  i 
proto,  že  je  císař  Josef  II. 
spolu  s  vánočními  hrami 
zakázal, začali si venkované 
stavět vlastní jesličky doma. 
V  té  době  vzniká  tradice 
českého  lidového 
betlémářství.
Betlémy  se  zhotovovaly  z 
nejrozmanitějších  materiálů 
–  ze  dřeva,  keramiky, 
kukuřičného  šustí,  těsta, 
vosku,  sádry  i  ručně 
malované na deskách dřeva 
či  na  papíru  a  od  poloviny 
19.  století  také  tištěné.  Ty 
největší  vyřezávané 
Betlémy zabraly skoro celou 
světnici,  kde  stály  od 
počátku  adventu  až  do 
Hromnic.



                                                                     - 5 -                                       zpravodaj  č.6/2012  

■ P  oděkování  
Obecní úřad touto cestou děkuje jak hasičům, tak všem občanům obce, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravách a vlastních oslavách VIII. Sjezdu rodáků a 125.výročí 
založení  hasičského  sboru.  Samozřejmostí  je   poděkovat  za  celoroční  práci,  všem 
občanům za mimořádnou ochotu a spolupráci, o kterou se vedení obce po celý rok při své 
činnosti  opíralo. Věříme, že nám zachováte přízeň i v  roce nadcházejícím, za což vám 
děkujeme.

■ Šťastné a veselé Vánoce 
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou snad nejkrásnějším obdobím v roce.
Nastává doba před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle křesťanských svátků
plných pohody, sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. Vánoce jsou velkou 
radostí  pro děti a jejich rodiče, pro zamilované, zkrátka snad pro všechny občany. V době 
Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se k sobě ohleduplněji. Přál bych si a přeji to i vám, 
aby nám všem tyto ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý příští rok.
Přeji vám, milí občané, abyste si letošní Vánoce a nový rok 2013 prožili co nejkrásněji, 
především  ve  zdraví,  které  je  a  vždy  bude,  základem  vašich  přání  a  úspěchů,  jak  v 
pracovním, osobním tak i rodinném životě. 
                                                                                                                               starosta

Pranostika = moudro našich předků
leden

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
Na Nový rok o slepičí krok. 
Na Nový rok, do zimy skok. 
Na Tři krále mrzne stále. 

Lednová zima i na peci je znát. 

únor
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 
Přejdou Hromnice - konec sanice. 
Zelené Hromnice - bílé velikonoce. 

Na Hromnice zimy polovice. 
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           Z kroniky obce

Počátek svícení elektřinou
Dne 26. srpna 1931 se počalo v obci Bukovině u Čisté svítiti elektřinou.

Požár
Domek Josefa Čecha čp.53, shořel dne 13.září 1931

Vzteklý pes
Panu Karlu Ulvrovi, rolníku v Bukovině u Čisté čp.18, vztekl se pes. Utekl ze zdejší obce 
do sousední Čisté a tam pokousal dcerušku Františka Lejdara čp.45, která se vracela ze 
školy domů ke svým rodičům. Děvče bylo dopraveno do Pasteurova ústavu v Praze, kde 
bylo léčeno a po vyléčení se navrátilo domů ke svým rodičům.

Ceny v r. 1931
1 kg hovězího masa 10 Kč
1 kg vepřového masa 12 Kč
1 kg uzeného masa 16 Kč
1 kg telecího masa 10 Kč
1 kg skopového masa   6 Kč

1 kg hrubé pšeničné mouky 2,80 Kč
1 kg jemné pšeničné mouky 2,70 Kč
1 kg žitné mouky 2,50 Kč
1 Kg chleba 2,10 Kč

1 q brambor 40 Kč
1 kg tvarohu 2 Kč
1 kg másla 20 Kč
1 vejce 0,80 Kč
1 l mléka 1,60 Kč
1 kg kávy 32 – 52 
Kč
1 kg kostkového cukru 6,40 Kč
1 kg homolového cukru 6,30 Kč
1 cikorka ¼ kg 1,70 Kč 

IX. slet všesokolský v Praze
V r. 1932 konal se v Praze  IX.slet všesokolský za občanské účasti čsl. Národa i všech 
spřátelených národů z celého světa. Z Tělovýchovné jednoty ,,Sokol“ v Bukovině se 
zúčastnilo deset bratrů a čtyři sestry. Z nich cvičilo prostná cvičení osm bratrů a čtyři 
sestry.

                      

H  ASIČI  

Taneční zábava
Hasiči uspořádali v sobotu 3.listopadu taneční zábavu. K tanci hrála 
bukovinská  kapela  ,,Brok“,  která  má  ve  svém  repertoáru  známé 
populární  české  i  zahraniční  skladby  z   osmdesátých  let  minulého 
století. Návštěvou nás poctilo na čtyřicet hostů. Účast nebyla nikterak 
oslňující, ale pořadatelé byli spokojeni.
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Mikulášská besídka
Byla to další vydařená akce pro děti. Ve spolupráci s Pionýrskou skupinou ,,Beta“ z Prahy, 
naši hasiči uspořádali 1.prosince od 17.00 hodin Mikulášskou besídku. Sál byl zaplněn 

padesáti dětmi a třiceti dvěma rodiči 
nebo jiným doprovodem. V úvodu se 
o  zábavu   postarala  patnáctičlenná 
šermířská  a  taneční  skupina IRIS z 
Prahy. Následovalo rozdělení dětí do 
čtyř  družstev,  které  mezi  sebou 
soutěžily  v  připravených 
disciplinách.  Na  základě 
jednotlivých  umístění  byli  členové 
družstev  odměněny  odpovídajícími 
cenami.  Tímto  programem  se  čas 
naplnil  a  nastal  tu  čas,  aby  přišel 

Mikuláš  se třemi čerty, aby rozdělili dárkové balíčky. Na všechny se dostalo a u těch 
nejmenších bylo vidět jak se jim radostí rozzářily očička a s úsměvem běžely za svými 
rodiči,  aby  se  pochlubily  co  dostaly.  Před  dvacátou  hodinou  byla  besídka  oficiálně 
ukončena a následovala diskotéka. 

Na valných hromadách
Zástupci našeho sboru přijali pozvání na Výroční valné hromady do Studence a  Čisté. 
Další  valné  hromady,  které  s  největší  pravděpodobností  navštíví  budou  ve  Žďáře, 
Jilemnici a Levínské Olešnici.

Výroční valná hromada 
Každý rok se v tomto období scházejí hasiči na své Výroční valné hromadě, aby zhodnotili 
svoji práci za uplynulý rok. Tentokrát to 
bylo v pátek 7.prosince od 18.30 hodin 
v kulturním domě. Přítomno bylo 37 
členů, 6 mladých hasičů a 15 hostů ze 
Studence, Čisté, Jilemnice, Levínské 
Olešnice, Roztok a Nedaříže. Po uvítání 
hostů, starostou sboru Vladimírem 
Dlabolou, přednesl David Štilec zprávu 
o činnosti za uplynulý rok. Následovala 
zpráva pokladníka a  revizorů účtu. 
Někteří členové byli za svoji práci ve 
sboru oceněni diplomy a medailemi. Po 
té byla otevřena diskuse, ve které 
vystoupili zástupci sborů, aby popřáli hodně zdaru do příštího roku, někteří pochválili a 
poděkovali za spolupráci s jejich mateřskými sbory. Dále následovalo občerstvení a volná 
zábava.
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Společenská  kronika
                          Narozeniny 
Zástupci  obce  navštěvují  své  spoluobčany,  aby  jim  od 
dosažení  šedesáti  let  svého  věku,  pogratulovali  k  jejich 
životním  jubileum.  Touto  cestou  tedy  gratulujeme  naši 
jubilantce.  Přejeme  ji  hodně  zdraví,  štěstí  a  spokojenosti. 
Přání  předáváme    Marii  Šubrtové,   která  oslavila  své 

významné životní jubileum v prosinci.  

  ♥♥♥
 MOUDRA NEJEN PRO DNEŠNÍ DNY
 
► Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. 
► Říkáme láska, ale on to je celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat. 
► Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je 
► Srdce má své důvody, které rozum nemá. 
► Kdo vůbec nemiluje víno, ženy, ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem 
► Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat 
► Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev 
► Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést.  
► Manželství je jako obležená pevnost:kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven
► Hlavní příčinou rozvodů je manželství. 
► Žena nám odpustí všechno, jen to ne, že ji nechceme  
► Když chceš poznat chyby nějaké ženy, obrať se na její nejlepší přítelkyni. 
► Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji! 
► Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje,
      nemohou rozeznat přítele 

                                                            

            Plánované akce

sobota 29. prosince od 19.00 hodin v kulturním domě
taneční zábava, k tanci hraje skupina Brok z Bukoviny a 
ČIPŘIDO z Čisté         
                                  ♣

sobota 9. února od 20.00  hodin v kulturním domě 
Hasičský bál
                                                                      ♣
neděle 10. února od 14.00 hodin v kulturním domě
Dětský maškarní bál 
                                                                      ♣
 sobota 30.března v 19 hodin v kulturním domě     
Sousedské posezení  
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nované akce                                                      Plán
――  NÁKUP         PRODEJ        VÝMĚNA  ♦ ♦   ________

 Prodám: 
           Nové, nepoužité kolečkové brusle, velikost 6 (40), včetně chráničů
           loktů a kolen. Cena 900,-Kč

 4 ks dřevěných pohovek- válend bez matrací. Kus 350,- Kč
  Tři kusy hnědo vínového dřevěného nábytku (bývalý obývací  

pokoj), nelakovaného. Celková cena 1.200,-Kč.
 Chladicí skříň, dvoudveřovou Skadiluxe ve výborném stavu, cena 5000,-Kč

          Veškeré informace na tel. č. 732117165.

▓ ▓ ▓

MASÁŽE
Jana Geršlová

Nabízím vánoční dárkové poukazy na masáže:
Čínská léčebná masáž TVI NA
Horké lávové kameny
Baňková masáž
Masáž ovocnými měšci
Klasická masáž
Tělový peelig + masáž

Jana Geršlová
Bukovina u Čisté 81 
Jilemnice 51401
tel. 605961885

                                                                                                    
    Silvestrovské pomazánky 

Vampíří strach 
2 hrnky strouhaného sýra, 3 lžíce majolky, 4 stroužky česneku (i víc), 2 lžíce mléka, sůl. 
Promícháme   majolku a strouhaný sýr.   Nepatrně   zředíme mlékem a přidáme strouhaný 
česnek, sůl, pepř a všechno dobře promícháme.

Ševcovský mls 

500 g měkkého salámu, 100 g majolky, 1 cibule, 2 sterilované okurky, 2 lžíce rostlinného 
oleje, 2 lžíce plnotučné hořčice, lžíce jemného kečupu, lžíce worchesteru, 3 kostky cukru
Salám, cibuli a okurky umeleme na masovém mlýnku. Olej, hořčici, kečup, ocet, 
worchester a 3 kostky cukru svaříme. Po vychladnutí zamícháme do umletého salámu a 
přidáme majolku. Opět dobře promícháme.

Sloní mls 

1 lžíce octa, 2 lžíce oleje, 2 lžíce kečupu, 2 lžíce hořčice, 2 kostky cukru, 300 g měkkého 
salámu, 200 g majolky, cibulky, 1/2 lžičky chilli.
V kastrůlku   lehce    zahříváme   ocet,    olej,  kečup,  hořčici a cukr, až se nám vše spojí 
dohromady (nesmí se vařit). 
Do   vychladlé   směsi  přidáme  nastrouhaný  nebo  umletý  salám, na kostičky nakrájené 
cibulky a ochutíme chilli kořením.
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 Vánoce
Na Štědrý den si hajný Benda přivstal. Ale  
jeho žena už byla v kuchyni, a měla 
dokonce připravenou snídani. 
Nač ten spěch, Margareto?" prošel kolem a 
zastavil  se  u  okna.  Díval  se,  jak  se  sníh 
monotónně  sype.  Jako  včera,  předevčírem. 
"Proč  nic  neříkáš?  Je  tady  ticho  jak 
v hrobě." Nelíbil se mu ten klid, Margareta 
neměla  ve  zvyku  mlčet.  Nebyla  už 
nejmladší,  ale  také  ne  žádná  dejchavičná 
bába.  A  nic  jí  neušlo.  Ani  v novinách, 
v nichž si zatrhovala zajímavé články. Než 
se  dostal  ke  čtení  on,  křížovka  byla 
vyluštěná.  A  když  Margareta  přísahala  na 
boží  duhu,  bylo  nejlepší  o  ničem 
nepochybovat, ničemu se nedivit. 
Ale letos začínal  Štědrý den divně. Věděli 
dávno,  že  zůstanou  sami!  Jsou  tady  na 
samotě  celé  roky,  jeden den navíc,  vydrží 
taky. Cesta je zlá, Margareto," řekl a myslel 
na jejich  dvě  dcery.  Každá byla  vdaná na 
jiném  konci  republiky,  a  jezdit  takovou 
dálku  v tomhle  počasí.  Kdyby  alespoň 
Margareta  něco  řekla!  Nic.  Sedí,  mlčí, 
vzdychá. "Vždyť jsi sama psala, ať nejezdí, 
že je tady moc sněhu," nevydržel to. 
Neodpověděla. Sklidila se stolu a šla umýt 
jeho  hrnek  a  lžičku,  když  dojedl."Nač  se 
honíš?  Sedni  si.Řekli  jsme,  že  letos 
nebudeme žádný vystrojování a pečení, tak 
co?"  "Však  jsem  taky  žádný  cukroví 
nepekla," řekla konečně, ale hajného Bendu 
odpověď neuspokojila. "A co se stane? Taky 
jsme  mívali  kurník  a  slepice  a  teď  je 
nemáme.  Ani  krávu  a  prase.  A  topíme 
uhlím, tak to je. Hajný, a topí uhlím." 
Bendu to její vzdychání nějak nakazilo. Ale 
co z Vánoc měli? Dokud byly doma holky, 
to  bylo  něco  jiného.  I  když.  míval  z toho 
strach. Ten úklid! Ne, ne, Benda neuklízel, 
kdepak.  Margareta  se  zavřela  doma  a 
nevyšla,  dokud  nebylo  všechno  jako 
s cukru.  Radši  chodil  do  lesa.  A  toho 
ponocování s pečením sladkostí! Za takovou 

cenu  si  to  pochutnání  odpustí.  Letos  si 
Margareta  odpočine.  Už  vloni  nedělala 
kapra. A nic se nestalo. "Ten stromek jsme 
přece  jen měli  vzít,  Jaroslave,"  řekla  jaksi 
divně.  "Tys  je  přece  řezala  s ženskýma," 
zaujal  obranné  postavení.  "A  nepřinesla 
jsem  jeden  domů?  Kdo  ho  dal  pošťačce? 
Ty!" "Já? Kdyby pošťačka natrefila tebe, tak 
jsi  jí  ho  dala  ty."  A  je  to  tady:  svátky, 
nesvátky, dny míru a klidu pro manželství 
neplatí.  Když Margareta spustí,  jako by se 
vítr přihnal."Kapra taky - ani vloni nebyl," 
vzdorovala  Margareta.  Stačí  vysekat  větší 
díru  do  ledu  v sádce  a  máš  rybu  hned." 
"Hned?"  zasmála  se.  "Budeš  tam  čtyři 
hodiny  a  nakonec  stejně  nic,"  plácla 
Margareta na vál vepřovým a začala krájet 
řízky.  "Jdu  do  lesa  s nadílkou,"  odsekl 
krátce, protože kdyby on spustil, byla by to 
vichřice. 
Nadílka zvěři do krmelců byl jediný zvyk, 
od kterého nemohli upustit. O Štědrém dni 
myslivci vždycky rozváželi nejen seno, ale i 
jablíčka, kaštany, žaludy. A hlavně sůl. Líz 
musí zvěř mít. Měla jsem jít s ním, napadlo 
Margaretu,  když  se  za  ním  dívala  z okna, 
jak těžce táhne sáně a brodí se ve sněhu. 
Měl jsem vzít pilečku a donést ten stromek, 
došlo  hajnému,  když  už  zacházel  mezi 
stromy.  Ohlédl  se.  Hájovnu ze  dvou stran 
obklopoval les, ze dvou stran pole. Vesnice 
a  silnice  daleko,  kolem  stavení  potok, 
olšiny.  Nevybrali  na  polesí  špatně  tohle 
zákoutí pro hájenku. Kdepak U Margarety! 
Hajný  byl  na  tohle  pojmenování  pyšný. 
Změnit název místa, to není jen tak. Taková 
změna se musí  vysloužit  a někdy to trvá i 
generace.  Vidíte  -  U  Margarety!  Říkal  si 
v duchu.  A  přece  hlavní  tu  byl  on.  To 
všechno  asi  pro  její  veselou  a  družnou 
povahu,  uvažoval  Benda  a  s vypětím  sil 
vlekl sáně do vrchu. Proto s ním může žít na 
samotě. Nebo má takovou povahu proto, že 
je  pořád  sama?  U  něho  samota  bylo 
dědictví. Vklad po předcích hajných 
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nebo pytlácích. Před lidmi ji drtil hromování 
a silným hlasem,  smál  se,  až  se  plácal  do 
kolen. Ale lidé tvrdili, že smysl pro humor 
má  jeho žena.  Nechápal  to.  Udělat  takové 
věci jiný, bylo by zle. Margareta požárnímu 
sboru  kdysi  objednala  dětský  časopis 
Ohníček, aby prý přišli na jiné myšlenky, a 
nic. Chlapi se tomu v hospodě smáli. Musí 
se  jít  ale  s dobou.  Kdepak  žebřiňák  na 
střechu!  Margaretě  stačilo  na  střechách 
posunout televizní antény a celé rodiny byly 
vzhůru  nohama.  To  určitě  hajná,  věděla 
příští  den  celá  ves.  Ta  je  samá  legrácka. 
Nevinný  úsměv  Margarety  je  nakažlivý. 
Směje se i pod kůží. "To je tím, že desetkrát 
potkám  skálu,  než  potkám  jednoho 
člověka,"  vysvětlovala  mu  se  smíchem. 
Několikrát  to  zkusil,  ale  nepochodil.  Asi 
nemá cit - ten správný komunikační cit pro 
dnešní dobu, jak říkají v televizi. Teď taky. 
Obcházel  krmelce,  ulehčoval  nákladu  na 
saních.  Desetkrát  potkal  skálu  a  potom  i 
toho  jednoho  člověka.  Ale  trvalo  to,  moc 
dlouho  to  trvalo,  než  se  domluvili. 
Margareta byla zatím jako na trní.  Vánoce 
mají  být.  I  když  jsou  sami  dva.  A  tak  se 
pustila alespoň do sněhového cukroví. 
Proč se nepřezuješ?" řekla, když ho uslyšela 
ve dveřích. Přece jen půjdu pro toho kapra." 
Otočila se.  Přešlapoval na rohožce a tvářil 
se provinile. A. co tak najednou? "Víš, říkal 
jsem si.  .  Abychom nebyli  sami,  tak jsem 
někoho pozval. "Blázne starý," musela si na 
to sednout. "Někoho potkáš a pozveš ho na 
večeři.  Zrovna  na  Štědrý  den!"  "Myslel 
jsem,  že  budeš  ráda,  i  když  ho  neznáš." 
Hajný Benda dělal, že ho to pozvání mrzí. 
Krčil  rameny  a  sumíroval  si  řeč.  "Ráda, 
nerada, kapr v rybníku, stromek nemáme a 
tohle  je  veškeré  cukroví  v chalupě," 
přistrčila  před  něj,  co  zrovna  napekla. 
"Vždyť  je  to  taky  hajný,  i  když  mladý 
inženýr.  U  nás  na  polesí  je  nový  a  je  tu 
teprve krátce.," ubezpečoval ji, že o cukroví 
nejde. "Domů k rodičům to má daleko, tak 
jsem si myslel. ." Margareta vstala. "No, já 
jdu vylovit kapra," řekl spěšně a zmizel za 

dveřmi.  Margareta  ožila.  Dopekla  cukroví, 
dala  chladnout uvařené brambory na salát, 
přinesla  zavařeniny.  .  Ale  Vánoce  bez 
stromku?  Oblékla  se  a  s pilkou  pod  paží 
vyrazila  k tálku,  kde  s ženskými  dělaly 
prořezávku.  Musela  úvozem,  pak  přes 
silnici, blíž k vesnici. Měla vánoční náladu, 
cestou si hvízdala a ze stromků otřepávala 
sníh.  Na  místě  obhlédla  situaci,  vybrala 
pomenší  smrček,  nachystala pilku, sklonila 
se.  .  Zaslechla  za  sebou  šramot,  prasknutí 
větvičky.  "Hej,  paní!?"  Mířil  k ní  mladík, 
ještě  by  mohl  nosit  cumel,"  říkala  si.  Ale 
pozor, Margareto, pozor, je v mysliveckém. 
"Co tu děláte? Jen nezapírejte, pozoruju vás 
už hezkou chvilku. Krádež stromku, víte, co 
to znamená." Pro Margaretu to bylo jasné. 
Hlavně  to,  že  před  ní  stojí  mladý  pan 
inženýr, co k nim má přijít. A jak chrání les! 
Ten důležitý výraz, postoj, pečlivě vybíraná 
slova. A jakou má radost, že někoho chytil, 
že  nešel  do  lesa  zbytečně!  No  počkej, 
tetřívku,  pomyslela  si.  Přečteme  ti  duhu 
z oblohy.  "Doufám,  že  nezapíráte  úmysl 
krádeže?" slyšela. "Úmysl krádeže?" začala 
dělat,  že  nerozumí,  ale  pak  mu  raději 
nahrála: "Těžko zapírat, když jste si počkal, 
až budu mít pilku v ruce." "Domnívala jste 
se,  že  na  Štědrý  den  odpoledne  nebude 
v lese  ani  noha.  Šla  jste  najisto.  Dokonce 
jste  si  pískala.  Byl  se  svými  důkazy 
spokojen.  Margareta,  ta  taky.  Občanský 
průkaz, žádné doklady u sebe neměla.  Ani 
peníze  na  pokutu  si  nevzala.  "To  snad  u 
sebe mají jen řidiči a ne ti, kdo jdou krást. ." 
"Nedá se  nic dělat,  paní,  musím vám tedy 
odebrat alespoň pilečku." Když odebrat, tak 
odebrat,  aby  nepokračovala  ve  svém 
úmyslu.  Jistě,  přijde  si  pro  ni  k místnímu 
hajnému,  k Bendovi,  že?  Dělala,  že  jde 
k vesnici,  ale  pak  to  vzala  napříč  lesem. 
Sníh, ne sníh, jen aby byla doma dřív, než 
k nim  přijde  inženýrek.  Hajný  Benda  se 
nestačil  divit.  Ne  že  by  těch  vánočních 
starostí bylo nějak moc, ale kapra nevylovil, 
a teď ke všemu jeho žena nemá stromek ani 
pilku. Než se zmohl na to, aby si vše
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V rozvážil, vystrčila ho Margareta ze dveří, 
aby přivítal  pana inženýra. "Jo.  jo.   No to 
vím, že ptát se na jméno té ženské by bylo 
zbytečné. Stejně by to pravé neřekla. Máte 
pilku,  jako  důkaz.,"  slyšela  pootevřenými 
dveřmi,  jak  její  muž  přerušuje  příval 
zesílených slov. "Všechno vyřešíme, nebojte 
se. Nejdříve vám ale představím svou ženu," 
strkal hajný Benda inženýra dovnitř, aby už 
měl od té Margaretiny legrácky pokoj. Ale 
Margareta stála v kuchyni u kamen a dávala 
si  na  čas.  Právě,  umět  si  to  správně 
načasovat. Obrátila se k nim, až došel mladý 
úplně blízko.  Napřáhla  ruku,  aby se  s ním 
pozdravila.   Inženýr  zůstal  stát,  jako  by 
přimrzl. Až se hajný lekl, že tentokrát míra 

přetekla.  Ale  Margareta  se  pousmála.   A 
mladík se také neudržel. "To je ona. To je 
ona," naříkal ve smíchu. "A to se musí stát 
zrovna mně!" A pak to u Bendů vypadalo 
jako doma a o Vánocích. Mladý inženýr šel 
lovit  kapra,  aby  si  napravil  repuraci,  a 
dokonce  se  s úspěchem  brzy  vrátil,  hajný 
Benda  krájel  i  mrkev  do  salátu.  Ryba  se 
pekla,  cukroví  vonělo,  vánoční  nálada 
stoupala  a  znovu  se  ozýval  smích. 
Margareta se na oba muže po očku podívala 
a  vytratila  se.  V předsíni  vzala  pilku  a 
zapadla  do  houstnoucího  šera.  Když  se 
vracela,  bořila  se  do  sněhu.  Byla  tma, 
začínalo přituhovat. Nesla pod paží stromek 
a pískala si. 

Vánoční zvyky a tradice
Znáte jejich význam?

P  ůlení jablíček  
Kdo  rozkrojí  jablíčko  tak,  že  uvidí  krásnou  hvězdičku  z 
jadérek,  může  se  na  nový  rok  těšit.  Čeká  ho  totiž  zdraví  a 
štěstí. Pokud se však objeví křížek, bývá to neblahé znamení.

Lodičky ze skořápek 
vlašských ořechů

Po  pečení  vánočního  cukroví  zůstává  doma  spousta 
skořápek  od  vlašských  ořechů.  Společně  s  dortovými 
svíčkami  lze  vytvořit  lodičky.  Legenda  říká,  že  ten, 
komu  lodička  vydrží  dlouho  svítit,  může  se  těšit  na 
dlouhý život. Tomu, komu se potopí, už prý mnoho času 
zbývat nebude.

Zlaté prasátko
Tradice říká, že ten, kdo na Štědrý den vydrží 
nejíst až do slavnostní večeře, uvidí večer zlaté 
prasátko. To by mu mělo přinést v novém roce 
bohatství a hojnost.
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Š  upinka z kapra  
Kdo chce mít hodně peněz, (pozn. Neznám toho, 
kdo by nechtěl!) měl by si schovat šupinku z kapra, 
a to nejlépe do peněženky.

Vánočka
Jsou  různá  pojmenování  tohoto  nejstaršího  štědrovečerního 
jídla  a ta vydržela až do dnešních dní.  Například pletenice, 
štědrovnice, strávka, strucla, ceplík, vánočka. První zmínka o 
pleteném  pečivu  pochází  již  ze  16.století.  Dříve  bývala 
vánočka ne venkově vrcholem slavnostní tabule.

Vánoční stromeček
Vánoční  stromeček  v  českých  zemích  letos  slaví 
200.výročí! V roce 1812 ho z Německa poprvé přivezl 
ředitel  Stavovského  divadla  Jan  Karel  Liebich,  jako 
překvapení  pro  své  přátele.  V moderní  době se  kromě 
tradičního  stromku  ujaly  i  ty  umělé.  Bílé,  zelené, 
zasněžené,  blikající  apod.  Zdobení  stromků  bylo  ještě 
počátkem  16.století  považováno  katolickou  církví  za 
pohanský  zvyk  a  jako  takové  bylo  pronásledováno. 
Teprve po takřka stech letech, byl stromek vzat na milost. 
Stále  zelené  větve  jehličnanů  se  měly  stát  symbolem 
věčného života pravověrných křesťanů. Je též zajímavé, 
že první stromky byly prý věšeny za špičku od stropu. V 
poslední  době ale  Češi  opět  dávají  přednost  stromečku 
pravému.  Není  to  sice  dvakrát  levné,  ale  není  nad 
krásnou  vůni  jehličí,  jež  provoní  celý  byt  a  navodí  tu 
správnou vánoční atmosféru. Dokonce se vytváří nová tradice- stromky nakupují rodiče 
společně s dětmi v lesních školkách.

Pečení cukroví
Je jedna z nejrozšířenějších českých tradic. 
Běžně se na stolech objevují kolem deseti 
druhů cukroví. Nejoblíbenější jsou vanilkové 
rohlíčky a linecká kolečka. Druhů je ale 
nepřeberné množství. Jistě I vy jich máte doma 
několik desítek...
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K  apr a bramborový salát  
Bramborový salát se u nás začal poprvé objevovat 
na  přelomu  19.  a  20.století.  Od  19.století  se  na 
svátečním stole  ,,zabydlel”  i  kapr.  Obojí  ale  bylo 
spíše  výsadou  bohatých  rodin.  Pro  venkov  byly 
tradičními jídly hrachová nebo čočková polévka či 
kaše  a  nejrůznější  nákypy  s  houbami,  jablky  a 
ořechy. Ovšem, razantní ,,nástup” těchto jídel, které 
dnes  již  považujeme  za  tradiční,  byl  až  po 
II. světové válce.

J  melí  
Tato stále  zelená rostlina  bývala  považována 
za posvátnou již za dob keltských druidů. Má 
mít  kouzelné účinky. Jako například ochrana 
proti ohni a zábrana přístupu všeho špatného a 
zlého.  Podle legendy bylo jmelí  kdysi strom. 
Když byl z jeho dřeva zhotoven Kristův kříž, 
strom prý hanbou seschl a změnil se v rostlinu. 
Ta  má  Kristovo  utrpení  a  umučení  vykoupit 
tak,  že  zahrne  dobrem všechny,  kdo  pod  ní 
projdou.  Ovšem  pozor-jmelí  nosí  štěstí  jen 
tomu, kdo je jím obdarován.

Polibek pod jmelím.
Zelená, stříbrná, zlatá či měděná větvička jmelí 
má přinést do domova štěstí. Její účinek se navíc 
údajně  zvýší,  když  ji  od  někoho  dostane. 
Nezapomeňte se na Štědrý den pod smítkou jmelí 
políbit se svým partnerem, aby vaše láska zůstala 
stále zelená. A jen pro zajímavost. Jmelí roste na 
stromech jako cizopasník.

K  oledování a koledy.  
Ty  také  navazují  na  zvyky  běžné  před 
vznikem  křesťanství.  Zpěv  koled  měl 
nahradit  rituální  zpěvy  na  počest  boha 
Saturna-tak  zvané  saturmálie.  Koledování 
samo  se  neomezuje  jen  na  jeden  večer. 
Dobou  koledování  je  celé  období  mezi 
Štědrým  dnem  a  svátkem  Tří  králů. 
Nejčastěji se ovšem koledovalo na Štědrý 
den na Štěpána a na Nový rok.  Posláním 
koledníků  bylo  obejít  se  zpěvem  a  v 

průvodu všechny domy a v každém popřát do nového roku zdar v osobním životě I v 
hospodářství. Koledníci, jejichž koledy byly považovány za dobrou věštbu, byli vítáni a 
obdarováváni. Říká se, že označení,,koleda” vzniklo z latinského slova Calendae,  pod 
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 kterým byly označovány první lednové dny. Církev ovšem koledníkům zazlívala přílišnou 
nevázanost, a také byla proti přestrojování koledníků a jejich maskování za zvířata. Proto 
byly lidové kolední obchůzky nahrazovány obchůzkami kněží. A tak jsou lidové koledy od 
14.století nahrazovány církevními vánočními písněmi o narození Jéžiše Krista.

L  ití olova  
Toto už není oblíbené jako kdysi. Patří však k nejstarším 
vánočním  zvykům.  Nad  plamenem  roztavené  olovo 
ukápneme do nádobky s vodou a podle tvarů, do nichž 
olovo  ve  vodě  ztuhlo,  hádáme,  co  nás  asi  čeká. 
Samozřejmě, záleží hojně na naší fantazii.

B  arborka  
Vložte do vázy tolik větviček kolik je členů 
rodiny (nejlépe větev třešňová). Na lísteček 
každý napíše své přání a pověsí jej na 
větvičku. (nebo si své přání jen pamatuje). 
Komu na Štědrý den větvička vykvete, tomu 
se přání splní.

Půst
Na Štědrý den se držel až do večeře přísný 
půst. Ti, kteří ho zachovali, měli možnost vidět 
zlaté prasátko. Ke společné večeři se pak 
zasedlo poté, co vyšla první hvězda.

Hod střevícem
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li 
se  patou  ke  dveřím,  zůstanou  doma.  Obrátí-li  se 
špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou

Knedlíky
Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na papírek a dá 
do knedlíků, které připravuje. Vybere si toho, "jehož knedlík" rozkrojí první.

Zvyků a tradic je v našich zemích ještě mnoho. Některé se dodržují stále, jiná upadají  
postupem času v zapomnění. Zkusme udržovat alespoň některé. Byť jen pro potěšení a
 zábavu všech členů rodiny.
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     Píseň, kterou jistě všichni léta známe 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a  
veselé.

1. Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda,marně hledá
kapra pod skříní.

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku, jé.

2. Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem
zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost, jé.

3. Jednou v roce na Vánoce

strejda housle  
popadne,

jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá „Neseme vám 
noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný, jé.

4. A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc,  
jé.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a  
veselé. 
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Co myslíte, čí to bylo stavení?
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Děti pozor
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  Pro zasmání 
►Sousedky stojí na chodbě a drbou. Okolo 
jde  Pepíček  a  slyší  co  si  paní  od  vedle 
povídají.  Přijde  domů  a  říká  tátovi:  "Tati 
letos budeme mít hodně cukroví." 
"Jak to?" Odpoví táta.
"No protože sousedky říkaly,  že  máma  už 
měsíc peče s listonošem." 
►Proč jste tolik zbytečně utráceli za dárky? 
Víc byste nás potěšili, kdybyste nepřijeli 
vůbec. 

►Strýčku  víš  jaký  vlak  má  největší 
zpoždění?
Nevím
Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům 

►O Vánocích přijde klučina za tatínkem a 
zajímá  se:  „Tati,  proč  se  u  nás  Ježíšek 
svléká?” 
„Prosím tě, jak tě to napadlo?” 
„No, když jsem včera přišel domů, maminka 
v  ložnici  říkala:  Ježíši,  rychle  se  obleč  a 
vyleť oknem. Manžel přišel!” 

►O  štědrém  dnu  volá  Franta  svému 
kámošovi: “Hele nemáš dneska na půl dne 
čas?”  Kamarád  se  diví:  ,,Zrovna  dnes,  a 
proč?” “No já jen že mám doma postavenej 
betlém a chybí mi tam osel….. 

►Jaký  je  rozdíl  mezi  Vánocemi  před  15 
lety a dnes?
Před  15  lety  člověk  přemýšlel:  „Budou 
dárky, nebudou dárky?”
Dneska přemýšlí:  „Bude na dárky,  nebude 
na dárky?” 

►Setkají  se  Američan,  Rus  a  Čech. 
Američan  povídá:  „Vidíte  to  rudé  Ferrari? 
To jsem dostal k Vánocům!“ Rus kontruje: 
Vidíte  to  zelené  Porsche?  To  jsem  dostal 
pod stromeček já!“ A Čech kysele: „A vidíte 

to  modré  Lamborghini?  Tak  takové  barvy 
jsem dostal manšestráky! 

►Malý chlapec píše Jéžiškovi: 
'Pošli mi bratříčka' 
Ježíšek odepisuje: 
'Pošli mi tvou matku' 

►Přeje  pan  Kalianko  sousedovi:  'Tak 
šťastný a veselý Nový rok!'  -  'Co blbnete, 
vždyť už je únor!' - 'A sakra, to zase bude 
doma  facek  -  přetáhl  jsem  Silvestra  ještě 
více než vloni!' 

►Jede  mírně  přiožralej  chlápek  autem  a 
nabourá  do  auta  s  dvěma  buzerantama. 
Jeden z nich povídá:
“René,  zavolej  policii,  pán  nám  naboural 
autíčko".
Chlap na to:  “Pánové,  nešlo  by to  prosím 
bez té policie? Dám vám litr každému, víte, 
mám trochu upito…” a buzík na to:
“Reníčku, zavolej policii, pán nám naboural 
autíčko a ještě bumbal, to se musí vyšetřit”
Chlapík povídá “Pánové, nechte policii bejt, 
dám  vám  deset  litrů  každému,  víte,  mně 
před týdnem sebrali řidičák…”
“Renčo,  zavolej  policii,  pán  nám naboural 
autíčko, bumbal a ještě nemá průkazečku, to 
se musí vyšetřit"!!!
Chlapík  se  nasere  a  zařve  “Tak  víte  co? 
Polibte mi prdel, buzeranti zasraný!!!”
“Reníku,  nikam  nevolej,  pán  začíná 
vyjednávat… 

►„Aničko,” vyzvídá  Pepa,  „kolik  máme 
ještě peněz na Silvestra?”
„Na jídlo máme odloženou pětistovku a na 
alkohol  stovku!” říká  s  úsměvem  Pepova 
žena.
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nevíš nic o tom, 
že přejídat se není zdravé?” 



                                                                      - 21 -                                        zpravodaj  č.6/2012  

 Dobré rady na každý den
    (jedna z nich se vám o Vánocích určitě hodí)

Rybí zápach.
Když  pečete  rybu, 
zabránit 
nepříjemnému 

zápachu můžete  tím,  že do pekáče  přidáte 
rozkrojené  jablko.  To  při  pečení  zápach 
pohltí.  Kromě  toho,  že  ryba  nebude  cítit, 
bude  její  maso  jemnější  a  bude  skvěle 
chutnat. 

Aby olej nezhnědl.
Při  smažení  pokrmů  olej  na  pánvi  rychle 
ztrácí  svou  průzračnou  barvu  a  tmavne 
působením vysokých teplot potravin. Proto 
ihned, jakmile zapnete ohřev, dejte do pánve 
pár dřevěných párátek. Olej zůstane krásně 
čirý po celou dobu smažení. 

Vosk na nábytku.
Když vám ukápne vosk na nábytek, 
neseškrabujte ho nožem, mohli byste 
nábytek poškodit. Zahřejte skvrnu fénem a 
pak setřete hadříkem. Potom navlhčete jiný 
hadr octem a místo, kde byl vosk, přetřete. 
Nábytek bude úplně v pořádku

Solamyl na skvrny.
Pokud  se  vám  objeví  skvrna  od  kávy  na 
ubruse,  ihned jí hojně posypte Solamylem. 
Škrobová moučka do sebe nasákne všechnu 
špínu. Pak ubrus vyperte běžným způsobem. 

Posolené svíčky.
Než zapálíte knot, nejprve svíčky dejte na 
několik hodin do hodně osolené vody. 
Potom je nechte oschnout, neotírat! Nebude 
z nich kapat vosk. A pokud navíc rozehřátý 
vosk okolo knotu na hořící svíčce posolíte, 
vydrží svítit dvakrát tak dlouho.

Na koberec Okenou.
Rozlitý čaj nebo jiná skvrna na koberci není 
nic příjemného. Ihned skvrnu postříkejte 
Okenou a potom vytřete suchým hadrem. 
Někdy budete muset proceduru opakovat 
několikrát, ale většinou se setkáte s 
úspěchem. 

Na posílení imunity. 
Kdykoliv  cítíte,  že  na  vás  »něco  leze«, 
přiložte  láhev  s  horkou  vodou  k  vašemu 
hrudníku.  Přesně  pod  hrudní  kostí  se 
nachází  brzlík,  který  vytváří  T-lymfocyty, 
buňky, jež jsou základem obranných funkcí 
organismu. Teplem jejich činnost posílíte
.
Kuchyň bez výparů.
Snadno a rychle se nepříjemných výparů a 
pachů zbavíte, když na plotně ponecháte 
chvíli povařit vodu s octem, do které přidáte 
lžičku skořice. 

Loupání česneku I.
Abyste si práci při loupání česneku 
usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící 
vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním 
pohybem.

Loupání česneku II.
Když dáte česnek na chvíli do mrazáku, 
uvidíte, jak snadno se potom oloupe. A jestli 
vám po jídle bude páchnout z úst, stačí 
rozžvýkat tři zrnka kávy a máte po 
problému. 
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Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází. 
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