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Zima už je tady 

„A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru…?“ Klasická reklama, linoucí 
se již patnáctým rokem z našich televizních obrazovek, nám dává jasný 
důkaz toho, že se opět vrátilo období zimy a Vánoc. Všude tak můžeme 
vídat stromečky, ozdoby, dárky, kapry, svíčky... Ale známe vlastně 
význam a původ českých symbolů Vánoc a tradic s nimi spjatých, tak 
dobře jak si myslíme?  

Třeba zdobení vánočního stromku, zvyk převzatý 
z Německa. V českých domácnostech se začal 
objevovat až ve 40. letech 19. století. Dříve 
mívali o Vánocích doma jen ozdobenou větvičku. 
Samotný symbol stromu či větví měl 
ochranitelskou funkci a dle prvních zmínek byly 
stromečky věšeny nad stůl – a to špičkou dolů! 

A co teprve takový štědrovečerní kapr 
s bramborovým salátem! Ten přišel z Rakouska 
sotva o dvacet let dříve než stromeček, tedy 
ve 20. letech 19. století. Od pradávna se namísto 
něj servíroval houbový kuba (ten se skládal  
z hub, hrachu a krup. Kapra si v tu dobu mohli 
dovolit jen majetnější rodiny.  

Zmínky o cukroví sahají až do 16. století, jen bylo jiné, než jak ho známe 
dnes. Většinou to bylo kynuté pečivo z vlastní úrody, které se věšelo na 
dveře či stromy. Mělo chránit rodinu před temnými silami, zajistit úrodu, 
či ochránit dobytek. Dokonce si hospodyně otíraly ruce od těsta 
o stromy, aby dobře plodily ovoce. 

Přesuňme se ale do současnosti. Když se vzduch stává chladnější po 
horkém létě, dny jsou kratší a noci rozveselené stovkou světýlek a svíček, 
na většinu lidí dýchne kouzlo těchto měsíců, které se nezměnilo po celá 
staletí. Navzdory názoru mnoha lidí je zima vlastně krásné období. Ráda 
se s vámi podělím o jednoduchý klíč ke štěstí v těchto mrazivých dnech – 
vzít si co nejvíce vrstev oblečení. Bez mrznoucích uší je pohled na svět 
vždycky příjemnější!  

Přeji všem klidné svátky se svými nejmilejšími, a krásnou letošní zimu. 
          
           Tereza Kolářová 
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Vánoční perníčky 

Na rušných ulicích lze již spatřit lidi pečlivě zabalené do měkkých šál, 
teplých kabátů a pletených čepic, což je jasnou připomínkou toho, že 
nad barevným podzimem začíná opět po roce převládat mrazivá zima. 
Na horách se již objevila první sněhová přikrývka, a dokonce i my v Praze 
jsme dostali možnost 
zahlédnout několik 
sněhobílých vloček, 
ačkoliv se zde dlouho 
nepozdržely.  

Se zimou se pojí 
Vánoce, jejichž stále 
se blížící datum nám 
tak pečlivě a vytrvale 
připomínají 
všudypřítomné reklamy. Mnohým tak začíná hektické období plné stresu 
způsobeného hledáním přesně těch vhodných a dokonalých dárků pro 
všechny blízké. Ale jen o tom přece tento svátek není. Je to o odpočinku, 
pohodě, trávení času v rodinném kruhu a i o tradicích a zvycích. A mezi 
tyto zvyky neodmyslitelně patří i cukroví. 

To, že trávíme většinu týdnů mimo náš rodný dům či byt, nemusí nutně 
znamenat, že si musíme na všechny tyto příjemné věci spojené  
s Vánocemi počkat až do samotných prázdnin. A tak, stejně jako 

předcházející zimu, se 
skrze prostor domova 
mládeže rozlila lákavá 
vůně čerstvě napečených 
perníčků. A není to 
naposled, co jsme o této 
zimě do kuchyňky DM 
zavítali.  

Pečení však není jedinou 
činností, kterou se dá 

zpříjemnit volný čas. Chystáme se i vyrazit na brusle na některé z kluzišť 
a navštívit centrum Prahy. Formou večerní procházky si tak můžeme 
dobře prohlédnout novou výzdobu, a hlavním cílem se jako minulý rok 
stávají proslulé vánoční trhy.  
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Procházka vánoční Prahou 
od Anežského kláštera  
na náměstí Míru 

Ve středu 11. 12. jsme se s děvčaty vydaly na 
kluziště na Františku, které bylo bohužel 
pronajato hokejistům. To nás ale neodradilo. 
Pěšky jsme pokračovaly na kluziště na 
Ovocném trhu. 

Cestou jsme se zastavily u Anežského 
kláštera, hotelu InterContinental Prague, 
Právnické fakulty a Staronové synagogy. 
Došly jsme na Staroměstské náměstí, kde 
jsme shlédly rozsvícení vánočního stromu, za 
nímž se vyjímal osvětlený Týnský chrám. Dále 
Železnou ulicí okolo Karolína, Stavovského 
divadla, Kolowratského paláce na Ovocný trh, kde jsme si skvěle 
zabruslily.  

Vánoční trhy na náměstí Míru byly okouzlující. Nakoupily jsme si pár 
dobrot a čaj na zahřátí, užily si atmosféru pohody u stromečku 
a betlému.  
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Bruslení 
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Mladý fotograf Michael  

Jmenuji se Michael Klobucký. Studuji obor 
multimédia na škole SŠEMI, která se nachází 
necelých 5 minut od domova mládeže Jarov. 

Obě fotografie jsou z města Lysá nad Labem, 
které je pár minut za Prahou. Náš úkol bylo 
nafotit město a život v něm. Paradoxně moje 
přidělené fotky s tématem příliš nesouvisí, ale zaměřil jsem se na snímky, 
u kterých mám pocit, že se povedly. Fotografie kočky je pořízena 
u zámku (nyní domov důchodců). Detail srdce je z vrat místního kostela. 
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Zápas 

Ahoj, jmenuji se Pavel Knop 
a věnuji se řecko-římskému 
zápasu již 10 let. Začínal 
jsem v mém mateřském 
klubu v Liberci a nyní 
reprezentuji klub PSK Olymp 
Praha. Několikrát jsem se 
umístil na mistrovstvích ČR, 
jsem členem seniorského 
ligového týmu a mám také 
zkušenosti s reprezentací. 
Teď zápasím pouze 
rekreačně a pro radost!  
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Stolní fotbálek 

Dne 21. 11. 2019 proběhl na 
DM Předvánoční turnaj ve 
stolním fotbálku smíšených 
družstev. Dvojice hrály 
systémem každý s každým na 
5 gólů.  

Do poslední chvíle nebylo 
jasné, kdo bude na 1. – 3. 

místě, týmy byly hodně vyrovnané. Rozhodl až závěrečný zápas. Všem 
zúčastněným gratulujeme.  

1. Zdeněk N. a Michaela J. 
2. Jan Ř. a Matyáš N. 
3. Lukáš K. a Tereza J. 

 
4. Jan R. a Kristýna S.  
5. Vítek K. a Tomáš F. 
6. Daniel M. a Kateřina Ch. 
7. Michael K. a Dmitrii U.  
8. Jan P. a Kristýna Ž. 
9. Jan Ž. a Sandra K.  

                      Za domov mládeže Michaela Štolbová a Daniela Havránková 


