Nenechte si ujít Ježíškovu poštu
Nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí napsat Ježíškovi,
jsme připravili malé vánoční překvapení. Můžete využít Ježíškovu
poštu v Chomutově, která je až do
20. prosince v provozu v atriu Střediska knihovnických a kulturních
služeb. Město Chomutov ji připravilo v rámci projektu VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ 2003 a malířka
Marie Svobodová zhotovila krásný
návrh razítka. Tím „poštovní panáček“ orazítkuje dopisy a přáníčka
těch, kteří o to požádají. Pak jej
můžete vhodit do poštovní schránky přímo v atriu SKKS ve všední
den od 9.00 do 17.00, v sobotu od
9.00 do 12.00 hodin.

Máte chuť si vyrobit vlastní adventní věnec a nevíte jak na to?
Paní Monika Šťastná (vlevo), která
si sama dělá nejrůznější věnečky
z chvojí i z umělých větviček, tvrdí, že ve fantazii se meze nekladou
a tudíž takový věnec svede každý.
„Když si něco vyrobím sama, udělá mi to daleko větší radost, než
kdybych to měla kupovat. Navíc to
ani moc nestojí, doma vyrobený
věneček vyjde na necelých 70 korun. Zdobím jej sušeným ovocem,
perníčky, šiškami nebo přidám ozdoby z papíru či staniolu. Zdobím
již na první adventní neděli a nedovedu si bez vyzdobeného domu
vánoce ani představit,“ prozradila
nám paní Šťastná.

Město Chomutov pořádá

VÁNOČNÍ TRADICE
KRUŠNOHOŘÍ 2003
od 30. listopadu do 21. prosince 2003

7. 12. 2003
DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Ignáce
(18.30) „VESELME SE VŠICKNI NYNÍ“ - koncert chomutovské hudební skupiny ARKUS a hosta večera
KRUŠNOHOR uvede Jindřich LENC
8. - 13. 12. 2003
VÁNOČNÍ TRADICE KRUŠNOHOŘÍ - atrium SKKS (Po
- Pá 9. 00 - 17.00 hod., So 9.00 - 12.00 hod.)
• UKÁZKY A PRODEJ VÁNOČNÍCH PRODUKTŮ prezentace keramiky a výrobků dětí základních a
zvláštních škol, perníčky a keramika dětí mateřských škol, vánoční výrobky dětí Pomocné školy a
Mateřské školy Chomutov, prezentace Odborného
učiliště a Praktické školy v Jirkově, prodej vánočních svíček, jmelí, vánoční speciality Českého
pekařství

VÁNOČNÍ KULTURNÍ PROGRAM
8. 12. 2003
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
„O MILENCÍCH A PATRONCE MARIBYLE“ - Krušnohorská pověst v podání žáků ZŠ A. Heyrovského
9. 12. 2003
10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
„VESELÝ VÁNOČNÍ ČAS S TŘINÁCTKOU“ - prezentace
žáků ZŠ Březenecká
10. 12. 2003 10.00 - 11.00 a 15.00 - 16.00
„HAPPY SMILE - ŠŤASTNÝ ÚSMĚV S DEVÁTOU“ - prezentace žáků ZŠ Havlíčkova

Vánočka je lehká, vláčná a aspoň
trochu dietnější než klasická vánočka. Potřebujeme: 1 kg polohrubé
mouky, 20 dkg Hery, 20 dkg cukru
krupice, 4 žloutky, 6 dkg droždí,
10 dkg mandlí, 10 dkg hrozinek,
1 lžička soli, 1 vanilkový cukr,
2 lžíce rumu, 0,4 l mléka. Postup
přípravy: Nejprve si připravíme
kvásek: droždí rozdrobíme do teplého mléka s přidáním lžíce cukru.
Heru, cukr a žloutky utřeme jako
na třenou bábovku. Do této hmoty přidáme mouku, sůl, vanilkový
cukr, rum a kvásek. Vypracujeme
tužší těsto a přidáme oloupané
a nakrájené mandle a hrozinky. Ty
je možno namočit předem do rumu.
Znovu zpracujeme. Pak necháme asi
1 hod. kynout. Po řádném vykynutí
upleteme vánočku - je možno plést
spodní díl ze 4, pak dvě patra ze
3 a vrch ze 2 pramenů
- a znovu dáme asi na
30 min. kynout. Potom vánočku potřeme
rozšlehaným vejcem a
dáme péct. Peče se ve
středně vyhřáté troubě asi hodinu.

(pokračování na str. 7)

Perníčky paní Dvořákové se podívaly i do světa

Víte, kdy si zapálit adventní věnec?
Historie adventních věnců není dlouhá, začíná kupodivu až v 19.
století (1860). První svíčka se zapaluje při obědě na bronzovou neděli
a po obědě se sfoukne. Druhou zapálíte na stříbrnou neděli spolu s tou
první a opět je po obědě sfouknete. Na zlatou neděli při obědě již hoří
tři svíčky. Na Štědrý den zapálíte při štědrovečerní večeři všechny čtyři
svíčky současně a necháte je dohořet. A jakou barvu by správně měly
mít svíčky na věnci? Tři svíčky by měly být fialové - podle církevních
zvyklostí je fialová barvou pokání, a jedna růžová - ta je barvou záblesku naděje. Rozsvěcuje se naposledy.

Doma má čtyři krabice plné formiček, které jí podomácku pečlivě
vyrábí manžel z kovové páskoviny.
Sbírá zkušenosti, kde se dá, inspiraci hledá v časopise Medovníčky,
kde se o pečení perníčků dozvíte
takřka všechno. Atmosféra Vánoc ji
vždy připomene, že nemůže zradit
okruh svých známých. Tak to je paní
Stanislava Dvořáková z Chomutova,
která má už tři měsíce před Vánocemi plné ruce práce. Peče a zdobí

Malý vánoční kvíz
Vánoce = čas klidu, míru, pohody, odpouštění, lásky k bližnímu. Čas vánočních svátků je
i časem tradic a zvyků, které z některých domácností jakoby vymizely, jinde je lidé naopak
pečlivě dodržují. Chcete si ověřit, že i vy jste na vánoční tradice nezapomněli? Otestujte
si své vědomosti s naším vánočním kvízem, který pro vás připravilo Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově. Díky Chomutovským novinám si jej můžete vyplnit
doma v klidu u vánočního punče či po vánočním gruntování. Pokud si nevíte rady, správné
odpovědi zjistíte v oddělení naučné literatury nebo ve studovně knihovny SKKS. Tři vylosovaní
výherci získají volnou vstupenku na všechny kulturní akce, které bude v příštím roce pořádat SKKS nebo
zdarma registraci na celý rok pro čtenáře knihovny.
1) Vánoce bez vánočního stromečku si asi už neumíme představit.
Víte však, kdy se objevil první
v našich zemích?
a) v době husitské
b) za vlády Karla IV.
c) počátkem 19. století ozdobil
stromeček ředitel Stavovského
divadla v Praze Jan Karel Liebich
2) Vánoční svátky bez koled? Nepřipadá v úvahu. Jednou z těch
nejkrásnějších nám tu zanechal
český barokní skladatel a básník
Jan Michna z Otradovic. Jestlipak
víte, o které skladbě mluvíme?
a) Chtíc, aby spal
b) Narodil se Kristus Pán
c) Já bych rád k Betlému
3) S další otázkou se zároveň spojuje pozvánka na jedinečný koncert v nádherně zrenovovaném
kostele sv. Ignáce v Chomutově,
kde 24. prosince ve 24.00 zazní Rybova Česká mše vánoční
v podání chomutovského pěveckého sboru HLAHOL a komorního
hudebního tělesa pod vedením
MUDr. Miroslava Šulce. Rybova
mše začíná oním známým „Hej
mistře, vstaň bystře.“ Víte, jak
mše pokračuje?
a) pospěš k Betlému, městu malému
b) shlédni na jasnost, nebes na
švarnost
c) vzhůru k jesličkám, zrodil se
nám Pán
4) K vánocům neodmyslitelně
patří vůně perníčků. V poslední
době se v našich domácnostech
stále častěji k této tradici vracíme. Historie perníků a jiného
krásně voňavého medového pe-

Lehká
vánočka

čiva sahá do hluboké minulosti.
Víte, kde byly objeveny první
zmínky o jeho existenci?
a) v r. 1335 - nejstarší zmínka
o tzv. „cáletnících“ - perníkářích v Turnově
b) ve vykopávkách v Pompejích
- 79 n. l.
c) pečivo z medu a mouky se
našlo v egyptských hrobkách
- zhruba 1350 př. n. l. za vlády
Tutanchamóna
5) Ještě k perníčkům. Víte, že do
těsta se dává až 12 druhů koření? Které tam však nepatří?
a) pepř
b) tymián
c) kardamon
6) Na štědrovečerním stole našich
předků nesměla chybět tzv. „pučálka“. O jaké jídlo se jedná?
a) kaše z hrachu a krup
b) upražený nabobtnaný (vypučený) hrách
c) napučená zrna pšenice (měla
zajistit bohatou úrodu v novém roce)
7) K oblíbeným pamlskům patřily
i křížaly. O co jde?
a) pečené cukroví ve tvaru kříže,
sypané ořechy
b) sušené plátky jablek
c) zbytky nejrůznějších laskomin,
které se pospojovaly bílkem
a jedly se až na Tři krále
8)

Jistě znáte Erbenovu baladu
„Štědrý den“ - „Hoj ty Štědrý
večere, ty tajemný svátku....“. Jak
se jmenují děvčata, která chtěla
znát svou budoucnost?
a) Karla a Hana
b) Marie a Karla
c) Hana a Marie

9) Nejen K. J. Erben velmi sugestivně vylíčil ve své baladě vánoční
zvyky. Další umělec - výtvarník
to dokázal taky. Inspiraci čerpal
ze svých rodných Hrusic. Kdo to
byl?
a) Mikoláš Aleš
b) Quido Mánes
c) Josef Lada

totiž perníčky, kterými pak obdarovává své okolí. Tato záliba obohatila
i celou její rodinu. Klasické vánoční
ozdoby na jejím stromečku v žádném
případě nenajdete, protože s perníkovými prasátky, medvídky a zvonečky
vypadá vskutku nádherně a ojediněle. „Když jsem šla před třemi lety
na tradiční výstavu betlémů, potkala
jsem tam paní Marii Vytlačilovou,
která mě uchvátila svými vlastnoručně vyrobenými perníčky. Od té doby
se stala mou věrnou učitelkou a její
rukopis je poznamenán i v mých
perníčcích,“ vypráví paní Dvořáková,
jejíž výrobky se podívaly už i do
světa. Její známí je totiž vozí svým
přátelům do Jižní Dakoty, Itálie, Švýcarska, dokonce i do Austrálie. O paní
Dvořákové lidé říkají, že je estétka
a že má smysl pro detaily. „Jinak to
při této titěrné práci nejde. Nejdůležitější je však samotné těsto. Perník má
být vidět, nesmí být tedy příliš přeplácán polevou. Tu zpracovávám jedině
ručně, ne v žádném šlehači. A snažím
se, aby byl každý perník úplně jiný.

Na Vánoce se hodí spíš jemné barvy,
proto většinou používám jen bílou, růžovou či bleděmodrou,“ radí paní Dvořáková, která si před Vánocemi trochu
oddychne a v lednu už přemýšlí pro
změnu nad velikonočními perníčky.

Vánoční ovocný čaj
Suroviny: sušené ovoce, různé oříšky, med, citron
Postup: Pro 1 osobu - sušené ovoce uvaříme ve 200 - 300 ml vody,
necháme vyluhovat s medem (med se přidává, když je čaj ještě teplý).
Necháme vychladnout a podáváme s plátkem citronu. Ovoce můžeme
nechat v čaji a během pití ho sníst nebo ho taky můžeme z čaje přecedit. Čaj můžeme pít teplý, ale studený je lepší. Je to vynikající prostředek na uvolnění při stresu, jestli vám vůbec něco Ježíšek nadělí.

10) Betlém a Ježíšek v jesličkách
neodmyslitelně patří k Vánocům.
Víte, kde je v Čechách instalován
a pořád je funkční největší mechanický betlém?
a) ve skanzenu v Přerově nad Labem
b) v muzeu v Jindřichově Hradci
c) v Třebechovicích pod Orebem
11) A na závěr ještě jednou Betlém. Již několik let je na našem
okrese na Štědrý den k vidění
živý Betlém, včetně Jezulátka
v jesličkách. Kde to je?
a) zámek v Klášterci nad Ohří
b) Františkánský klášter v Kadani
c) zámek Červený Hrádek
Tak co, že to
nebylo tak těžké? A teď již
stačí
označit
správné
odpovědi,
vystřihnut
tuto
stranu
Chomutovských novin
odevzdat s Vaším
jménem a adresou v kterémkoliv
oddělení knihovny v budově SKKS
nebo přímo p. Heleně Čermákové
do 5. 1. 2004
2004. Vítězové budou do
týdne po uzávěrce poštou vyrozuměni.

Navštívíte-li výstavní síň Lurago, můžete si zde vybrat vhodný dárek pro
své blízké pod stromeček. Jak je vidět na snímku, zdejší vkusné výrobky
ze skla nejen s vánoční tématikou potěší snad každého. Zakoupit můžete
i jiné umělecké předměty či keramiku. Naopak v oddělení knihovny lze
pořídit zvukovou kazetu s regionální tématikou, jako například Pověsti
Chomutova. Vhodným dárkem může být ale i čtenářská průkazka pro děti
za padesát korun a dospělé za stokorunu, která platí po celý rok ve všech
odděleních knihovny. Zakoupit ji můžete v čítárně SKKS každý den od
9 do 18 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.
Stránku připravila a krásné Vánoce všem přeje Michaela Lehnertová
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