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                  Iva a Lea



Barvy,barvy,barvičky! 

       Norské svetry  
Kombinace zelené a červené je pro norský vzor typická. Sáhnout však můžete i po 
fialovorůžovém  nebo tyrkysovomodré  svetru. Spodní část oděvu volíte jednodušší. Když 
kalhoty, tak legíny nebo úzké roury. Džíny nebo klasické černé kalhoty to jistí. Pokud vám to 
připadá velmi nudné, zvolte sukni s tímto norským vzorem. Sukně je ideální buď mini nebo 
ta,která sahá po kolena. U bot máte větší výběr. Vhodné jsou tenisky, baleríny nebo lodičky, 
ale i kozačky všech různých stylů.

             
Autorka:LEONA HÁJKOVÁ                          



                                                                                                                                                                                                         

Co víš?
_____________________________________________________________________________________

Co víš o Vánocích?

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Patří mezi nejvýznamnější

křesťanské svátky. V Česku a dalších zemích začíná oslava Vánoc na 

Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti.

Období čtyř neděl před vánočními svátky se nazývá advent. 

K Vánocům se pojí mnoho lidových tradic, k nimž se řadí vánoční 

stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice 

nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

Tradice zdobení stromku pochází z území dnešního Německa a původně 

byl ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. V 18. století se přidala 

tradice zdobení hořícími svíčkami.

Lidé doma obvykle zdobí malé jehličnany jako borovice, jedle, smrky 

nebo i umělé stromky a na náměstích ve městech se v průběhu 

adventu staví velké vánoční stromy.

Betlém je umělecké vyobrazení znázorňující Svatou

 rodinu. Právě narozený Ježíšek leží v chlévě na seně v

 jesličkách a Panna Maria a svatý Josef o něj pečují.

 Pastýři a Tři králové přinášejí dary.

Okolo betlému jsou různá zvířata (vůl, oslík, ovce…)

 a andělé. Betlémy jsou vytvářeny z nejrůznějších

 materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové aj.

Autor: Jirka Báša

Vánoce



                                                                                                                                                                                                         

Co víš?
_____________________________________________________________________________________

Co víš o fotoaparátech?

Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií. 

Princip fotoaparátu je založen na dírkové komoře (Camera obscura),

což je optické zařízení používané jako pomůcka malířů a předchůdce 

fotoaparátu. Je to schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v 

jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem dopadne na 

konkrétní místo na protější stěně, kde se promítne obraz. Tento obraz

je vždy menší než ve skutečnosti a převrácený.

Abychom v hledáčku fotoaparátu neviděli obraz 

převrácený vzhůru nohama, je třeba ho opět otočit zpět.

K tomu slouží hranol (Pentaprism) umístěný v hledáčku. 

Čím kvalitnější je hranol, tím jasnější a ostřejší je obraz 

v hledáčku. Obraz otočený hranolem či zrcátky je potom

pomocí jednoduché optiky promítnut přímo do oka.

           K zachycení fotografovaného objektu slouží

           Obrazový snímač, což je elektronická součástka

          sloužící k přeměně optického obrazu na elektrický

          signál.Novodobé obrazové snímače jsou založeny na

          principu světlocitlivosti.

Autor: Jirka Báša

Věda a technika



                                           

Co víš? 
_____________________________________________________________________________________

Co víš o Minecraftu?

Minecraft je počítačová hra, původně napsaná vývojářem 

Markusem "Notchem" Perssonem a dále vyvíjená 

švédskou společeností Mojang (od roku 2015 vyvíjí Minecraft 

firma Microsoft). 

Hráč se pohybuje v generovaném světě, který se skládá z 

krychlí (bloků), představujících různé materiály. Minecraft lze 

hrát jako hru jednoho hráče (singleplayer) nebo jako hru více 

hráčů (multiplayer).                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

 

Hráč vybírá z několika herních módů (Survival,  Hardcore, Creative,

Adventure a Spectator), které určují například, jestli bude hráč 

smrtelný, jak  moc bude zranitelný, nebo jestli se po smrti  hráče 

smaže herní svět. Kromě herních módů má hra také 4 stupně 

obtížnosti (Peaceful, Easy, Normal a Hard). 

Obtížnost Peaceful odstraňuje výskyt příšer a hráči se 

automaticky doplňují životy.

Ve hře probíhá cyklus dne a noci, jeden 

cyklus trvá 20 minut. V herním světě se 

objevují tzv. mobové, což jsou herní bytosti, 

které neovládá hráč. To jsou např. zvířata, 

příšery nebo vesničané. V noci a ve stínu se 

objevují příšery.

Autor: Jirka Báša

Věda a technika



                                                                       CO VÍŠ
VODA
Voda je nezbytná pro život na planetě Zemi. Voda je složenina tří atomů, atomu 
kyslíku ( chemická značka O) a dvou atomů vodíku (H). Dohromady je to H2O.
Molekuly zmrzlé vody ztratí všechnu energii, to znamená, že se nepohybuje.
Když zmrznou molekuly vody, vznikne led, zvětší se objem, zmenší se hustota a 
díky tomu  led plave na hladině  a voda nezamrzá od spodu. Led také slouží rybám 

jako tepelná ochrana před mrazem. Člověk má v sobě až    
 72% vody.

                          SNĚHOVÁ VLOČKA
Sněhová vločka může mít až několik milionů tvarů.

Je jich tolik, že se říká, že je každá vločka
jedinečná.
Ale většina padajícího sněhu je

identická-skládá se ze 6 částí. Je tomu
tak, protože se vločka  tvoří
z miniaturních
úlomků ledu ve tvaru šesti úhelníku. 

                         !!!!!!!VODOU JE POTŘEBA ŠETŘIT!!!!!!!
Letošní rok byl velmi suchý, je potřeba vodou šetřit. Až příště budete pít vodu,  
vzpomeňte na stovky lidí v Africe, co umírají kvůli  nedostatku vody!

PAMATUJEŠ SI TO?
Z KOLIKA ČÁSTÍ SE SKÁDÁ VLOČKA
SNĚHU?
a) 10 částí
b) 5 částí 
c) 6 částí   
KOLIK PROCENT VODY MÁ V SOBĚ
ČLOVĚK?
a) 15%  
b) 52%        
c)  72%

                                                                                Autor: Jakub Hašpl



    Vánoce mezi zajímavostmi      

Domníváme, že se narodil Ježíšek – Ježíš 
Kristus známý též jako Ježíš Nazaretský a nebo 
Ježíš z Nazareta. Ježíš je ústřední postavou 
křesťanství, která údajně působila asi od roku 
28 n.l. (jeho narození se datuje mezi 7 a 1 př. 
n. l., ale i mezi 29 a 36 n. l.) jako pocestný 
kazatel na území dnešního Izraele a západního 
břehu Jordánu. Ježíš hlásal příchod Božího 
království a vyzýval lidi k obrácení a pokání. 

Kolem roku 30 byl ukřižován. Křesťany je Ježíš považován za Židy 
očekávaného Mesiáše (spasitele lidstva a Božího syna), ale i 
muslimové jej považují za jednoho z nejvýznamnějších proroků. I 
křesťanský letopočet je odvozován od data Ježíšova narození. 
Ovšem my dnes adventem očekáváme Ježíšův druhý příchod na 
svět na konci věků. Zda Ježíš skutečně žil či nikoli, dnes nebývá až 
na výjimky zpochybňováno, ale nelze to zatím nijak vědecky 
dokázat.

Berme to prostě jako holý fakt, 24.12

 



Praha ožila Vánoční atmosférou

VÁNOČNÍ TRHY

Praha připravila Vánoční trhy
na Staroměstském náměstí od
28.  11.  2015  do  3.  1.  2016.
Trhy  začaly  slavnostním
rozsvícením  Vánočního
stromečku  a  následně  už
můžete  nakupovat  hračky,
keramiku, porcelán, perník. Na
Staroměstském  náměstí
můžete  někdy  vidět  zvířátka
(oslíka,  kozy  a  poníky).
Trdelník  stojí  60,-  Kč  a
s lískooříškovým krémem 70,-
Kč,  klobásky 60,-  Kč a svařák
50,- Kč. 

VÁNOČNÍ CENA VLAŠTOVKA

  Ve  sportovní  hale  Sokola  v Jinonicích  na  Mikuláše  5.  12.  2015
proběhl závod v akrobatickém rokenrolu, který pořádala Český svaz
akrobatického rokenrolu. Soutěže se účastnili kategorie Dětí, Žáků,
Juniorů a Dívčích formací. Soutěžit přijely páry a formace z celé ČR i
ze Slovenska. 
  V kategorii  Děti  (do  11  let)  se  umístily  na  1.  místě  Křivonoska
Marek  -  Bringlerová  Nela,  na  2.  místě  Šandera  Filip  -  Kloudová
Gabriela,  na  3.  místě  Borl  Filip  -  Hájková  Valentina  a  krásnou
bramborovou medaili si odnesli  Haüsler
Matyáš - Zadáková Viktorie. 

V kategorii Žáci (do 14 let) soutěžilo 7 párů a Zlatý pohár si odnesl pár
Kryštof Häusler – Natálie Sochrová, těsně za nimi na 2. místě skončili
Račko  Petr  -  Zaalová  Dorothea  a  na  3.  místě   sourozenecký  pár
Stachura Patrik - Stachurová Veronika.
 

V kategorii  Junioři  byl  na  1.  místě  pár  Hlaváček David -  Hovorková
Adéla a byli tam sami. V kategorii dívčí formace si zlatý pohár odnesly
Minnies.

Veselé Vánoce přeje 
Autor: Matyáš Häusler



Vítr, jeho vznik a možné využití

Vítr je proudění vzduchu v atmosféře, které je vyvoláno rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země. Povrch 
země je velmi rozmanitý a některé jeho části se zahřívají rychleji a výrazněji než jiné (důležitou roli 
hraje barva a charakter povrchu). Poušť se rozpálí mnohem více než oceán nebo les. Zároveň se do 
nižších zeměpisných šířek dostává více tepla od Slunce. Samotná atmosféra se pak od povrchu zahřívá
(mnohem více než od slunečního záření). V atmosféře tak vznikají místa s rozdílnou teplotou a tím 
pádem i fyzikálními vlastnostmi (studený vzduch je těžší než teplý). Následně dochází k vyrovnávání 
těchto rozdílů. Vznikají tlakové níže a výše. Masy vzduchu se rozpohybují.

Při zemi vždy proudí vzduch z tlakové výše do tlakové níže. V horní troposféře se potom tento vzduch 
ochlazuje a již nemůže dále stoupat - vrací se zpět do tlakové výše.

Co je to Coriolisova síla?
Kdyby se země neotáčela, vítr by vál přímo z výše do níže a proudění na zemi by se značně 
zjednodušilo. Jenže díky otáčení země a tím způsobenými silami je tento přímý směr odchylován. 
Vzniká tz. Coriolisova síla. Nulová je jen na rovníku (zde větry vanou přímo). Na naší polokouli tato síla
odchyluje vítr směrem doprava (na jižní doleva).

Vítr je tím silnější, čím větší je tlakový rozdíl (gradient). Nejrychleji se tlak mění v tlakové níži, která ho
vysává. V tlakové výši působí pozvolné sestupné proudy.

Směr větru ovlivňuje samozřejmě i povrch. Vznikají místní víry. 

Co jsou to Izobary?
Rychlost větru lze poznat přibližně ze synoptických map. Čáry, které spojují místa na zemském 
povrchu se stejným atmosférickým tlakem (přepočtený na hladinu moře), se nazývají izobary. Čím 
hustěji jsou u sebe, tím bude vítr silnější. 

K čemu můžeme vítr využít?

Vítr je zdrojem energie, který nic nestojí. Lidé ji mohou využívat, což znamená převádět ji na jiné 
formy energie. K tomuto účelu se na vhodných místech zřizují věrné konvertory neboli větrné turbíny, 
které jsou speciálně přizpůsobeny právě pro proudění vzduchu. 



Za zmínku stojí, že v Evropě ještě v roce 1850 bylo 200 000 větrných mlýnů a čerpadel, z toho 
v Nizozemsku 9 000, v Německu 20 000 a v Dánsku asi 9 000.

Víte, že měříme i sílu větru?

Síla větru je mírou rychlosti větru. Ta má zase rozhodující vliv na výkonnost větru. Nejpoužívanější 
stupnice síly větru k hodnocení rychlosti větru byla zavedena britským admirálem Sirem Francisem 
Beaufortem v roce 1800.

Zdroj: http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/jak-vznika-vitr/

Zdroj: Technika využití energie větru, Napsal: Horst Crome

Autor: Filip Bedrníček

http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/jak-vznika-vitr/


ČESKÝ GRANÁT JAKO 
VÁNOČNÍ DÁREK

KRÁSNÝ  ŠPERK  JE PRO ŽENU JEDNÍM Z 

NEJKRÁSNĚJŠÍCH DÁRKŮ. VELMI OBLÍBENÉ JSOU ŠPERKY 

S ČESKÝM GRANÁTEM. 

HISTORIE ČESKÉHO 

GRANÁTU
ČESKÝ GRANÁT je průhledný až průsvitný minerál krásné sytě červené barvy, náležící do skupiny pyropů. Pro

toto barevné podání je český granát jako minerál oblíben na celém světě. Český granát je drahokam drobných

rozměrů (od 0,2 do 0,8 cm), ohnivé až krvavě červené barvy (zbarvený příměsí chrómu). Jeho název je odvozen

z řec. Pyropos, pyr = oheň, ops = oko, nebo z lat. Carbunculus = oharek uhlí, granatus = zrnkovitý, anglicky

Bohemian  garnet,  německy  Böhmisches  Granat,  staročesky  podle  Klareta  zrnakoč.  Český  granát  má  dle

Mohsovy stupnice stupeň tvrdosti 7 až 7,5. Je výjimečně barevně stálý, odolává žáru i kyselinám.

Z říčních náplavů byl český pyrop nahodile sbírán od pravěku. Organizovaný sběr granátů s vývozem do Evropy

začal v raném středověku, v období stěhování národů od 6. do 8. století. Ve středověku obliba českého granátu

mizí. Ojedinělé zlatnické památky jsou dochovány od 2. poloviny 14. století (relikviář z pražské katedrály). Teprve

od 2. poloviny 15. století granáty častěji zdobí liturgické stříbro, zejména kalichy. Vrcholné období nastalo za

vlády císaře Rudolfa II. (vládl 1576 – 1610), který podporoval brusiče kamenů a uplatňoval předkupní právo na

granáty výjimečné velikosti. Roku 1679 označil Bohuslav Balbín pyrop termínem český granát a od té doby se

pyropy, nalézané v Čechách nazývaly „českými granáty" Po roce 1700 se české granáty rozšířily v klenotnictví

všeobecně. Ve 2. čtvrtině 18. století přišly do módy šperky s drobnými kameny a tak císařovna Marie Terezie

vydala roku 1762 zákaz vývozu českých granátů ze země. Ochránila tak domácí monopol těžby a zpracování

českých granátů. V té době vznikaly brusírny v Podsedicích, Dlažkovicích, ve Světlé nad Sázavou, v Třebenicích

v Horních Třebívlicích a na Skalce. České národní obrození prosadilo český granát za mineralogický symbol

Čech.  Stal  se  atributem  českých  vlastenců  (portréty  manželky  Václava  Hanky,  dcery  Františka  Palackého,

http://www.granat.cz/cesky-granat
http://www.granat.cz/cesky-granat


Boženy Němcové atd.). Pomůckou pro datování granátového šperku 2. a 3. třetiny 19. století jsou dvě techniky

osazování granátů: zrnková a nýtková (klenotnické techniky). Čeští granátníci úspěšně vystavovali v 19. století

výsledky svých prací na průmyslových výstavách doma i v zahraničí. Díky úspěchům výtvarníků a turnovských

zlatníků na světové výstavě v Bruselu roku 1958 se český granát vrátil do soudobé umělecké tvorby a začal psát

novodobou historii šperkařské produkce v Čechách.

V této novodobé historii působí naše družstvo na trhu od roku 1953, od kdy se zabývá zpracováním českého

granátu.  Granátové  šperky  naší  produkce  mají  zcela  specifický  charakter  a  to  vlivem  velikosti  nalézaných

kamínků. Protože se jejich velikost pohybuje od dvou do šesti milimetrů, vynikne krása, jiskřivá červená barva a

třpyt těchto kamínků nejvíce ve velkých plochách. Šperky s českými granáty jsou tak hustě osázeny kameny a

kov  tvoří  nosnou  konstrukci  šperků.  Do  středu  šperků  se  umísťují  kameny  větších  rozměrů,  ty  jsou  též  z

granátové skupiny, nikoliv však pyropy ale almandiny. Dnes se stává módní a populární i kombinace českého

granátu  s  dalším  českým kamenem vltavínem.  Dnešní  nabídková kolekce  představuje  nepřeberné  množství

klasických modelů, které jsou v posledních letech rozšiřovány o šperky s moderním tvůrčím designem, které tvoří

alternativu pro mladší zákaznickou klientelu.  Tento trend je podporován v poslední době i  díky šperkařským

sympóziím v Turnově, na jejichž organizaci se naše družstvo podílí.

Granát,  d.u.v.,  Turnov dnes  působí  jako bezpochyby  největší  zpracovatel  a  producent  originálních  šperků  s

českými granáty. Používá nejmodernější výrobní technologie jak pro tvorbu nových modelů šperků, tak pro jejich

výrobu. Přes tuto snahu zůstává na granátových špercích vysoký podíl ruční práce turnovských zlatníků. Granát

Turnov je nositelem vývoje tohoto druhu šperků a na výstavách udává trend designu a finální podoby šperků.

Naše zákazníky najdeme na celém světě, na všech kontinentech. Nejvíce pochopitelně doma v České republice.

Tím naše družstvo přispívá k oblíbenosti granátových šperků a jejich celosvětové propagaci.

Největší světovou sbírku historických prací s českými granáty vlastní Národní muzeum v Praze, menší sbírka je

ke zhlédnutí  v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Moravské galerii  v Brně.  Ucelené kolekce jsou v

Odborné šperkařské škole v Turnově (jako žákovské práce) a v tamním Muzeu Českého ráje. 



Autorka: Ivana Beránková



ZPRÁVY 

Začíná adventní čas, do Štědrého dne
 zbývá 25 dní

Začíná advent. Období čtyř neděl před vánočními svátky. Věřící se v tento čas připravují na příchod
(narození)  Krista  a to tak,  že rozjímají  v kostelech a dodržují  půst  -  střídmě se stravují,  nepijí
alkohol a vynechávají zábavy. Ostatní lidé si na tento čas chystají adventní věnce, jež jsou ozdobou
domácnosti a díky svým čtyřem svíčkám také ukazují čas zbývající do Štědrého dne. 

Každá adventní  neděle  má své označení.  První  je  železná,  následují  bronzová,  stříbrná  a  zlatá.
Označení železné neděle ale s tradicí nemá nic společného, je uměle vytvořeno.

Advent by měl být správně dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak jak tomu bylo u našich
předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek.

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má různou podobu. Původně
v katolických  zemích  měl  věnec  čtyři  svíčky,  z  nichž  tři  byly  fialové  (modré)  a  jedna  růžová.
Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Adventní věnec může mít i pátou bílou
svíčku ve středu věnce jako symbol Panny Marie Někdy bývá nazývána jako "Kristova svíčka." Na
první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou
na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Autor: Václav Zelený





Lední medvěd
Lední medvědi žijí většinou samotářsky. Po většinu dne hledají potravu, za kterou jsou 
schopni putovat i několik desítek kilometrů denně. Jsou velmi obratní, silní a mrštní. Dokážou
vyšplhat na téměř kolmé kry a dovedou přeskočit až čtyřmetrové díry v ledu. Jsou to také 
velmi zdatní plavci, nejlepší ze všech medvědů. Plavou rychlostí okolo 10 km/h. Umějí se 
také potápět, pod vodou vydrží až dvě minuty.

Živí se převážně lovem a jejich nejčastější kořistí bývají tuleni. Pro ledního medvěda je 
snadné vypátrat doupata tuleňů, protože má velmi dobře vyvinutý čich. Jsou schopni ucítit 
pach mrtvé velryby i na vzdálenost několika kilometrů a doupata tuleňů najdou, i když jsou 
více než jeden metr pod sněhem. Své tulení oběti zabíjí jediným mohutným úderem do hlavy. 
Ze své kořisti zkonzumuje kůži, tuk a vnitřnosti. Během letních měsíců žere dokonce i různé 
bobule a někdy uloví i nějaké suchozemské savce.

Jako jedna z největších šelem nemá lední medvěd na souši svého přirozeného nepřítele. 
Avšak ve vodě pro něj velké nebezpečí představují mroži, kteří na něj útočí zespodu a kly mu 
rozpářou břicho.[zdroj?] Ještě větší nebezpečí pro něj však představuje kosatka dravá.

Lední medvědi začínají s námluvami v době od konce března až začátku června, kdy samci 
začínají hledat samice, které se už nestarají o mláďata z minulých let. V listopadu a prosinci, 
když si lední medvědi vyhrabávají ve sněhu doupě na zimu, samice rodí, obvykle 2 mláďata v
jednom vrhu. Stěny v brlohu pak zledovatí díky teplému medvědímu dechu, takže vevnitř se 
udržuje teplota vhodná pro mláďata (cca 18 °C). Medvědice si je navíc přidržuje tlapami ve 
svém kožichu, neboť se medvíďata rodí holá, slepá a hluchá. Mláďata jsou navíc poměrně 
malá. Svými 450 až 900 gramy se velikostí podobají kryse. Medvědice se o mláďata stará 
zhruba 3 roky. Pak je odvrhne a v dalším roce se opět páří se samcem, který si ji najde. Lední 
medvědi pohlavně dospějí ve třetím až pátém roce.

Autor: Viki

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosatka_drav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mro%C5%BE_ledn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tule%C5%88ovit%C3%AD


5. Sport

                                     Turnaj ČSLH

Český svaz ledního hokeje z.s. (ČSLH) je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v 
ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů 
Mezinárodní hokejové federace.

Svazový turnaj na Kobře bude 19.12.2015. Já jako golmen číslo 2 budu na turnaji 
zachraňovat bránu svého týmu.

Sraz v 9:00  led 10:00 - 13:00hod



              OSLAVA VÁNOC

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Vánoce patří k nevýznamnějším křesťanským svátkům.

Oslava začíná Adventní  nedělí, které jsou čtyři a každou 
neděli jsou Adventní koncerty do štědrého dne. Štědrý den 
se slaví 24.prosince a k večeři se podává rybí polévka a 
smažený kapr s bramborovým salátem.

V tento sváteční čas se pořádají koncerty a vánoční 
mše  v kostele.

Největší trhy v České republice můžete letos už po 
dvanácté navštívit na Staroměstském a Václavském 
náměstí. Můžete zde navštívit dětskou dílnu a čeká 
Vás bohatý vánoční program.



DIVADLO VIOLA

program

30. 12. 
st 17:00

Ententýky
dětské divadlo
R: P. Jurkovič H: R. Tesárková, M. Rudovský

Hravé básničky, rozpočítadla, písně a pohádky českých autorů v novém nastudování.

DIVADLO METRO

Účinkují: Jana Galinová, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Jan Bouše, Petr Kozák, Lukáš Masár
Autor: Jana Galinová
Režie: Jana Galinová
Délka pořadu: 60 min.

05.12.2015

11:00 hodin

Účinkují: Libor Jeník, Václav Krátký, David Voráček, Josef Zýka, Radim Jíra, Michal Čeliš, Dita 
Zábranská, Jana Birgusová
Autor: Libor Jeník
Režie: Libor Jeník
Délka pořadu: 60 min.
05.12.2015 
15:00 hodin

                                                                                                     Autorka: Sofie Bellarabi

http://programy.sms.cz/kultura/praha-1/divadlo-viola/ententyky-1
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/193-libor-jenik
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/193-libor-jenik
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1294-jana-birgusova
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/2957-dita-zabranska
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/2957-dita-zabranska
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http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1958-radim-jira
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/35-josef-zyka
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/465-david-voracek
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1668-vaclav-kratky
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/193-libor-jenik
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/919-jana-galinova
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/919-jana-galinova
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1281-lukas-masar
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1284-petr-kozak
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1283-jan-bouse
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/920-lenka-lavickova
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/1282-petr-erlitz
http://www.divadlopohadek.cz/umelec/919-jana-galinova
http://www.sms.cz/osoba/martin-rudovsky
http://www.sms.cz/osoba/radka-tesarkova
http://www.sms.cz/osoba/pavel-jurkovic


Sobi 
Ve skandinávském, britském a zejména 
americkém folklóru a populární kultuře je sob
spojen s Vánocemi, protože spřežení sobů 
podle tradice tahá saně, na nichž Santa-
Claus vozí dárky pro děti

Pojďme si o těchto zvířatech něco říci:
 České slovo sob není příbuzné s pojmenováním tohoto zvířete v žádném jiném jazyce

kromě slovenštiny 

 Sob se vyskytuje v subpolárních až polárních
částech severní polokoule od Skandinávie 
přes celou Sibiř, Aljašku a sever Kanady až
do Grónska. Euroasijská forma se označuje
jako sob, v Severní Americe je druh znám
pod názvem karibu (caribou)

 Sob je geologicky starý druh, nejblíže je příbuzný severoamerickým jelencům 
rodu Odocoileus. V současné podobě se objevil přibližně před 200.000 lety. Tehdy, 
v pleistocénu, bylo jeho rozšíření mnohem větší než v současnosti a zahrnovalo téměř
celou Evropu. Na konci poslední doby ledové, před cca 25 000-10 000 lety, se sobi 
pásli ve společnosti mamutů i na českém území

 První písemné záznamy o divokých sobech se objevují v díle Aristotela, který 
zmiňuje sezónní barvoměnu jeho srsti a v Caesarových Zápiscích o válce galské  je 
popisován jako druh jednorožce, připomínající zpola jelena a zpola býka. 

 Téměř ve všech oblastech svého rozšíření sobi migrují, s touto skutečností je 
třeba počítat i při chovu domestikovaných sobů. V severní Evropě a na Sibiři jsou 
důležitými domácími zvířaty. Chovají se polodivoce

 Užitek, který sobi poskytují člověku, je mnohostranný. Sobí maso, lůj, krev, 
mléko a z něj připravené sýry slouží obyvatelům Dalekého severu jako základní 
potravina. Kůže a kožešina má mnohostranné použití, zhotovují se z ní stanové 
plachty, koberečky, řemeny nebo "tulení" pásy na lyže, na oděvy je nejvhodnější 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednoro%C5%BEec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pisky_o_v%C3%A1lce_galsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaius_Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_ledov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_polokoule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus
https://cs.wikipedia.org/wiki/San%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce


kožešina sobího mláděte, tzv. pižíka. 
Využívají se i  kosti, šlachy a  
mimořádný význam má i jako tažné a
jezdecké zvíře 

 Sob má místo i v duchovní kultuře
severských etnik.

V přírodě požírají hlavně lišejníky, pupeny a větvičky s listy obsahujícími velké 
množství bílkovin. Z tohoto důvodu se obtížně chovají v zajetí

Autorka: Justýna Balvínová

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A1d%C4%9B


Svatý Mikuláš

Svaý Mikuláš se narodil ve městě Patara do křesťanské řecké rodiny. Byl 
velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým.

Svatý Mikuláš byl biskup v Myře. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi 
lidmi a proslul štědrostí k potřebným a jako obránce víry před pohanstvím a 
zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály 
na jeho přímluvu, je také někdy nazýván Mikuláš Divotvůrce.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí,
lékárníků, právníků a vězňů. Je též patronem Ruska a Lotrinska.

Jedna z legend praví, že svatý Mikuláš vzk ísil t i malé d ti, které zlý ř ř ě
hostinský zavraždil a uložil nasolené do sud . N kte í ji ozna ují za zveli ení ů ě ř č č
založené na Mikulášov  p ezkoumávání rozsudk  smrti a zachra ování ě ř ů ň
nespravedlivě odsouzených.

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a velice se liší.
V Česku a na Slovensku je v dnešní době při mikulášské nadílce Mikuláš 
představován v biskupském oděvu s dlouhým vousem a je doprovázen anděly
a čerty. Obcházejí v noci z pátého na šestého prosince a roznášejí dárky. 
Čerti se starají o symbolické trestaní zlobivých dětí. Celkově je Mikuláš 
jakousi přípravou na Vánoce. Jedná se více o zážitek, než o dary. 

 
Autor: Matyáš Bárta



 Vánoce

      Víte že, vánoce jsou křesťanským svátky, které každoročně oslavují zrození Ježíše Nazarethského.
Na jejich počest se konají speciální bohoslužby.

   Roku 354, byly vánoce, jakožto křesťanský svátek, oficiálně uznány papežem Liberiusem a to k 
datu 25.prosince. Poněvadž se pravoslavná církev řídí juliánským kalendářem, který představuje 
čtrnácti denní posun od  kalendáře gregoriánského, slaví vánoce až 7.ledna ( tzn. 25.prosince dle 
gregoriánského kalendáře ).

   Vánoce jsou svátkem narození Páně. Připomínají narození Ježíše Nazarethského, dle nového 
Zákona narozeného v Betlémě. Bohužel, přesné datum nám není známo. Marek a Jan jej ve svém 
avangeliu neuvádějí, avšak zdůrazňují duchovní příbuznost s Janem Babtistou, důležitou osobností 
příchodu Spasitele. Jeho existencí se oba zabývají na začátku svých avangelií.

                                                                                                                       Autor : Jakub Hlaváček



VÁNOCE
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše 

Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, která jim 

předchází a slouží jako příprava na slavnost. 

Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským 

svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně 

na 25. Prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera 

do svátku Křtu Páně. První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století 

z Říma. V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná 

oslava Vánoc na Štědrý den, 24. Prosince, kdy je předvečer vánoční slavnosti. 

K Vánocům se pojí množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, 

jesličky, vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční 

cukroví. Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně 

jako svátky pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své 

náboženské přesvědčení. 

Autor: Martin Matějka



V Praze o víkendu začaly vánoční trhy. Letos je ozdobí Mikeš

Na Staroměstském náměstí začaly v sobotu tradiční vánoční trhy. Letos je zaplní
obrázky Josefa Lady. Poprvé se také budou konat trhy na Pražském hradě. I tam

mohou první návštěvníci zavítat již tuto sobotu. 

Staroměstské vánoční trhy nejsou jen největší v Česku, ale také jedny z nejstarších. 
Už ve třináctém století se na ně sjížděli lidé z širokého okolí, aby zde nakoupili zásoby na 
zimu. Dnes už jsou trhy spíše atrakcí, ale letos se do historie, alespoň na nějaký čas, vrátí. 
Ponesou se totiž v duchu staročeských Vánoc.

Tentokrát jsme se pustili do konceptu českého národního umělce a ilustrátora Josefa 
Lady,“ přibližuje téma výzdoby Kateřina Hájková z firmy SOS Dekorace, která v posledních 
šesti letech zajišťuje výzdobu Staroměstského náměstí. 

Dvaadvacetimetrový smrk, který už nyní dekoratéři dozdobují, ponese na větvích 
ozdoby v podobě oken s ladovskými motivy, s kocourem Mikešem, kozlem Bobešem nebo s 
ponocným, kterého všichni znají z Ladových obrázků. 

Pod stromem příchozí najdou typickou zasněženou vesničku. Dekoratéři už nyní na 
strom zavěšují 600 vánočních koulí a půlmetrové zlaté hvězdy.
„Strom bude jako každý rok animovaný a bude se rozsvěcet za doprovodu melodie Furiant 
od Antonína Dvořáka,“ popisuje Hájková s tím, že první se rozsvítí samotné LED diody a 
následně postupně ornamenty a motivy, které dekoratéři umístí do větví stromu. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120072/114250_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=119752/114091_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120072/114250_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=119923/114203_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123276/116926_0_


Kvůli nedávným událostem v Paříži se však pořadatelé trhů společně s magistrátem dohodli 
na tom, že tento rok poprvé neproběhne klasické slavnostní rozsvěcení - a to kvůli 
bezpečnosti. Proto se vedení společnosti Taiko, která trhy organizuje, rozhodlo, že animaci, 
kterou by Pražané normálně viděli jen v sobotu, spustí každou hodinu po všechny čtyři 
adventní víkendy.

Na celém Staroměstském náměstí bude převažovat zlatá a bílá barva. Ladovy 
obrázky budou zdobit i stánky, na kterých budou zavěšené girlandy z vánočních koulí

Dekoratéři po celém náměstí rozmístí dvanáct tisíc vánočních koulí a pět kilometrů 
rozvodových kabelů, na kterých se rozzáří dvacet tisíc světélek. Největší letošní novinkou 
jsou interaktivní fotokoutky. 

Jeden bude stát například místo starého dřevěného betlému na travnaté ploše u 
náměstí. Bude tam velká trojrozměrná rozevřená kniha s Ladovými vánočními motivy, před 
kterou se budou moci zájemci vyfotit třeba při pomyslné koulovačce či u jiných scének.

Tak nezahálejte a pořiďte si alespoň ten malý! 

                                                                                                                    Autor:Tomáš Bartoň



Rubrika: „Zajímavosti“

                    Víte ŽE?
se Ježíš Kristus narodil přibližně 6 let naším letopočtem? Toto je 

historicky podložený fakt, takže přesto, že my počítáme náš letopočet od 
údajného Ježíšova narození, jsme jaksi technicky několik let mimo…..

O jeho životě víme zejména z Nového zákona, podle kterého je Ježíš 
považován za převtělení Boha. Křesťané věří, že zemřel za hříchy všech lidí a 
za tři dny vstal z mrtvých. Jeho život popisují 4 evangelia: Evangelium podle 
Matouše, Marka Lukáše a Jana. Ježíš se narodil v Betlémě, jako syn tesaře 
Jozefa a Marie. Jelikož Marie byla panna, křesťané věří, že Ježíš vzešel z 
neposkvrněného početí (což by znamenalo, že jeho otcem je bůh a tedy On je 
Synem Božím). Podle evangelia dle Matouše se traduje, že Ježíš se narodil 
během vlády Herolda Velkého, který po jeho narození nařídil zabít všechny 
děti mladší dvou let. Důvodem tohoto rozhodnutí byl fakt, že o narození 
Ježíše se mluvilo jako a narození nového krále – Židovského krále. Zajímavostí
je také fakt, že Ježíš byl Žid, narodil se jako mesiáš a nový Židovský král. 
Jelikož Jozef stihl před vražděním utéct s Marií a malým Ježíšem do Egypta, 
malý Ježíš přežil. Židé jej ale nepřijali jako mesiáše, po jeho smrti vzniká 
katolická církev, která Ježíše jako svého mesiáše uznala. Židé na příchod 
mesiáše pořád čekají a i z toho důvodu se židovského kalendáře se na rozdíl 
od našeho kalendáře píše rok 5776. Ježíš Kristus zemřel údajně ve věku 33 let 
– byl ukřižován.

Ale napadlo Vás někdy, že by například Ježíš nebyl člověk? Dle 
některých konspiračních teorií vyvstávají i další zajímavé otázky. Například v 
příběhu Andělé a démoni od amerického spisovatele Dana Browna, který byl i
velmi úspěšně zfilmován. Zde je nám přiblížena i možnost toho, že Ježíš mohl 
mít potomky a tím jeho pokolení přežilo až do dnešní doby. Existoval Ježíš 
doopravdy, nebo je to jen mýtus? Pokud Opravdu existoval, je možné, že 
všechny jemu připisované zázraky vytvořili jeho následovníci, až dlouho po 
jeho smrti? Jakým dílem k tomuto mýtu přispěla církev? My dnes můžeme 
pouze hádat a věřit, zda a které věci jsou pravdivé, nebo naopak pomocí vědy 
oponovat.

Příspěvek:  Mikšovský David
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