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 Franz Xaver Gruber byl rakouský skladatel, a jak 
mnoho lidí neví, také autor melodie vánoční koledy Tichá 
noc. 

�

 

 

 Franz se narodil do velké rodiny, měl pět 
sourozenců a on byl druhým nejmladším dítětem. Oba 
jeho rodiče byli tkalci, ale na práci se podílela celá rodina, 
tudíž i děti. V raném věku se u něho projevil hudební 
talent, který se jeho učitel rozhodl rozvinout, a začal ho 
učit na varhany. Ačkoliv byl Franz velmi dobrý, jeho otec 
o hudbě a varhanách nechtěl nic slyšet. Chtěl, aby do 
osmnácti zůstal doma a plně se věnoval tkaní. Když ale 
místní varhaník onemocněl a Franz musel při mši 
zaujmout jeho místo, dokonce i Franzův otec byl v tu 
chvíli pyšným rodičem. Po téhle události otec ustoupil 
a Franz mohl s pomocí svého učitele začít studovat hru na 
varhany a také se připravovat na učitelské zkoušky. 
Ty samozřejmě Franz roku 1806 zvládl a později se 
v Arnsdorfu stal varhaníkem a učitelem.

�
�

 Jak už to tak bývá, netrvalo dlouho a Franz 
poznal lásku svého života a brzy se oženil. S Marií 
Egelsbergovou měl 2 děti. Pedagogem a varhaníkem 
byl v Arnsdorfu 20 let a během tohoto času taky složil 
světoznámou koledu Tichá noc, jejíž první provedení se 
datuje na 24. prosinec 1818. To byly Vánoce, kdy 
působil jako pomocný varhaník v obci Oberndorf 
nedaleko Salzburku. Autorem německého textu byl 
tamní kaplan a básník Joseph Mohr. Ale vzhledem 
k tomu, že se tato koleda stala slavnou až o mnoho let 
později, Franz si slávy moc neužil.

�

 Během svého života se ještě dvakrát oženil, 
s druhou ženou měl dokonce 10 dětí. Kromě hudebního 
talentu uměl také kreslit a několik jeho obrazů byste 
mohli najít v muzeu v Hallein, kde Franz ve věku 75 let 
zemřel.
  

  M i c h a e l a  S c h w a r z o v á

O LIDECH, KTEŘÍ...

Franz Xaver Gruber
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POVÍDKA
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 „Copak to tady provádíte?“ opakoval hlas svou 
otázku. 

„Ohřívám se. Nevidíš snad?“ usmála jsem se 
a ukázala na lampu nade mnou. 
 Obrátil oči v sloup. Ten chlapec už mě dobře znal. 
Věděl, že není obvyklé, abych někde stála sama. Bez 
svého okruhu přátel. 

„Co se děje?“ změnil intonaci hlasu. Už nezněl 
přísně, ale starostlivě. Tak to mám ráda. 
 Pokrčila jsem rameny. „To asi ten vánoční shon. 
Všichni všechno řeší. Nikde není klid. Trochu mě to 
ubíjí.“ Teprve v tu chvíli se mi povedlo najít původce mé 
smutné nálady. Bylo zvláštní to slyšet ze svých vlastních 
úst. 

Kamarád se zasmál. „To, že to takhle dělají 
ostatní, neznamená, že ty musíš taky, ne? Mám nápad. 
Pojď!“ Na nic nečekal a šel. A já šla s ním. Proč taky ne. 
Věděla jsem, že to nemůže dopadnout jinak než dobře. 
 Doklusali jsme až k náměstí. Celou jeho plochu 
pokrývala tenká vrstvička čerstvě napadaného sněhu. 
Vánoční světýlka na prodejních stáncích se blýskala 
v odrazu výkladů a dohromady to všechno působilo jako 
z pohádky. 

„Co tady děláme?“ zeptala jsem se udýchaně, ale 
s úsměvem. 
„Jdeme na punč,“ prohlásil hrdě. 

„Je noc,“ namítla jsem, „Sám přece vidíš, že jsou 
všechny stánky zavřené.“ 
 Potutelně se usmál. „Jak pro koho!“ A z kapsy 
vylovil svazek klíčů. Doklusal k jednomu ze stánků, 
chvíli se potýkal se zámkem. Pak se dveře s vrznutím 
otevřely. 

„Prosím, slečno!“ naznačil mi galantně, že mě 
pouští před sebe. 
 Zasmála jsem se a vešla. Stánek voněl skořicí 
a ovocem. Do očí mi vhrkly slzy. Byla to přesně ta 
kombinace vůní, kterou jsem na Vánocích nejvíce 
milovala. Nevzmohla jsem se na nic krom jediného slova: 
„Jak?“ 

„Jsou Vánoce,“ zasmál se kamarád, „nikdo by 
neměl být sám, nikdo by neměl být smutný.“ Důležitě se 
na mě zadíval: „A navíc, zázraky se dějí!“

Barbora Larischová

Triptych

Plamen svíčky dohořel a zhasl. Jen světle šedý 
dým pomalu stoupal k zastíněné lampě. Tančil jako 
lehkonohá víla, vlnil se jako indická pouliční tanečnice. 
Trvalo jen pár vteřin, než nadobro zmizel. Než ho závan 
studeného venkovního vzduchu rozfoukal do 
zapomnění. 

Seděla jsem tiše na své obvyklé židli ve svém 
obvyklém podniku. Ten den sama. Bez přátel. 
Obklopovala mě jen samota. Uvnitř jsem se cítila 
prázdná. Bez života. Nepřítomně jsem pozorovala 
hrající kapelu, kvůli které jsem sem vlastně přišla. 
V uších mi zněly ostré tóny elektrických kytar a palec na 
noze samovolně poťukával v zoufalé snaze najít aspoň 
stopy nějaké pravidelnosti a rytmu. 

Na stole stál hrnek s vychladlou kávou, kterou 
jsem si objednala v mylné představě, že po ní budu mít 
více energie. Bylo z ní upito. Ale za ten den už jsem 
vypila tolik kávy, že se mi nahořklá chuť začínala lehce 
hnusit. Vedle hrníčku stála dohořelá čajová svíčka. Její 
plamínek dohasl již před hodnou chvílí, kouř už se dávno 
rozplynul. Nádech intimity, který vytvářela, se rozplynul 
s tím kouřem. 

Hudba byla hlučná. Řezavá. Plná emocí a bolesti. 
Možná proto mě takovým způsobem oslovovala. 
Každou vteřinou mě překvapovaly nové harmonie 
a postupy… V duchu jsem nad tím žasla. Jen ten rytmus. 
Ten mě trápil. 

O pauze jsem se stejně jako spousta jiných lidí 
zvedla a šla jsem ven na zahrádku, na cigaretu. Nikdy 
jsem nekouřila. Neměla jsem k tomu nějaký výrazný 
odpor, zároveň ale ani tu potřebu, neviděla jsem ten 
důvod. Avšak, zvyk byl zvyk. Vždy jsem takto 
doprovázela přátele. 

Stála jsem sama pod nahřívací lampou. Ruce 
vražené hluboko v kapsách, kolena ve zmrzlém třesu. 
Kolem se tvořily hloučky a hlučné skupinky lidí. A pak 
jsem tam byla já. Třesoucí se stín pozorující vše 
zpovzdálí. Svým způsobem mi tak bylo i dobře. 

„Co to tady předvádíte, slečno?“ ozval se za 
mnou náhle hlas. Leknutím jsem sebou škubla. Vytrhlo 
mě to z přemýšlení. Přerušilo tok myšlenek. Trvalo pár 
vteřin, než jsem si dokázala hlas zařadit. 

„Dobrý večer, pane,“ řekla jsem možná tišeji, než 
jsem chtěla. 

 



Vánoce jsou odjakživa svátky radosti, lásky, 
pohody a rodinných setkání. Všichni se těší na pečení 
cukroví, rozbalování dárků a na všeobecně panující mír a 
klid. Na druhou stranu se ale z Vánoc v posledních letech 
stává nezastavitelné komerční šílenství. Obchody jsou 
plné vánoční výzdoby už od října, televize neustále 
přehrává tematické reklamy v čele s upoutávkami na 
Black Friday a firmy nabízejí půjčky na dárky. Velmi 
snadno se tak stane, že pokud nemáte všechno tzv. pod 
palcem, můžete upadnout do nechtěného stresu nebo 
dokonce depresí. Prostě a jednoduše: rolničky, ježíšek a 
optimisticky rozzářené výlohy obchodů – to je jedna tvář 
Vánoc. Odvrácenou je všeobecná nervozita, deprese a 
sebevražedné sklony. Bohužel (nebo bohudík) se 
Vánocům prostě nevyhneme. Důvody vánoční deprese 
jsou různé. Někteří lidé jsou momentálně sami nebo 
z nějakého důvodu tráví Vánoce bez rodiny, někdo má 
zase finanční nebo rodinné potíže a někdo třeba ve 
vánočním období zažil nějakou tragédii nebo dokonce 
ztratil někoho blízkého. 

„Každý člověk řeší deprese individuálně. Někdo 
si třeba otevře láhev alkoholu nebo si vezme prášek, tím 
se ale samota spíš prohlubuje, než řeší. Nevýhodou na 
tomto řešení je, že účinek jakékoliv drogy pomine a 
problém je potom větší a horší,“ vysvětluje psycholožka 
Ivana Lenerová.

Tady je pár tipů, jak se bránit depresím z Vánoc:
1. Nepodléhejte jim

I když si na Štědrý den budete připadat sebevíc 
osamělí, zkuste tomu nepodlehnout. Udělejte si 
zkrátka pohodový den, dělejte všechno, co vás baví, 
a pokud možno vůbec nezapínejte televizi – pohádky 
a zprávy s hlavním tématem Vánoce a rodinná 
pohoda by vám rozhodně nepomohly.

2. Nesnažte se všechno zvládnout
Supermarkety, televize a sociální sítě jsou teď plné 
„dokonalých Vánoc“, ale buďme upřímní – pokud 
nejste profesionální koordinátor akcí, tak toho asi 
sotva docílíte. Štědrý den za dveřmi a vy stále nemáte 
všechny dárky? Vánoční výzdoba nedopadla podle 
očekávání? Cukroví na vánoční večírek se nějak 
nepodařilo zachránit? No a co. Vánoce přece nejsou 
o dokonalosti. Jen se zhluboka nadechněte, ono to 
přece nějak dopadne.

6 tipů, jak se zbavit vánoční deprese

3. Pomozte ostatním
I když se cítíte mizerně a všechno vám padá na hlavu, 
můžete si být jistí, že na světě je plno lidí, kteří jsou na 
tom hůře než vy. Mnoho z nich nemá ani jídlo nebo 
střechu nad hlavou. Zkuste si o Vánocích udělat čas a 
navštívit nějakou charitativní organizaci nebo třeba 
nakoupit nějaké hračky pro děti z dětského domova. 
Uvidíte, že se potom budete cítit mnohem lépe a navíc 
pomůžete potřebným.

4. Neopíjejte se ani nepřejídejte
Sklenka dobrého vína vás dostane do správné nálady. 
Celá láhev nebo dokonce několik už ne. A s jídlem je 
to úplně stejně. Možná se to v danou chvíli zdá jako 
skvělé řešení všech vašich problémů, ale buďte si jisti, 
že to nikam nevede. Rozhodně byste nikdy neměli 
vypít příliš dětského šampaňského ani sníst moc 
vanilkových rohlíčků :D

5. Udělejte si radost
Možná se vám to nezdá, ale koupit si něco hezkého 
(nebo dobrého) vám dokáže neuvěřitelně zvednout 
náladu stejně jako, když si zajdete do kina, na masáž 
nebo třeba jen na procházku.

TIP: Když s sebou vezmete přátele, užijete si mnohem víc 
legrace.

6. Jeden skutek
O Vánocích si všichni připomínáme, že máme být 
k sobě milí, laskaví a přátelští. Předchází tomu však 
stres, hádky, nervózní komunikace a potom – jako 
mávnutím kouzelného proutku – se všichni 
u stromečku máme rádi, usmíváme se na sebe a 
tváříme se šťastně. Nebylo by lepší se snažit každý 
den být milí, laskaví a udělat vědomě alespoň jeden 
dobrý skutek? Než se přetvařovat jednou za rok na 
Vánoce, prostě se naučit takto žít. A ideální je začít 
hned!

  

          Tatiana Burdová a Karolína Daníčková 

EXPERIMENT
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HUDBA

Michael Bublé aneb Pravý král Vánoc

 Jak už to tak každým rokem bývá, opět se nám 
plnou rychlostí blíží vánoční svátky. Vůně cukroví ve 
vzduchu, na obrazovkách nové i staré klasiky filmů 
s vánoční tematikou, výzdoba nejen v podobě světel, 
chvíle strávené s blízkými a v neposlední řadě také 
vánoční hudba. Ať už jste fanoušek klasických koled 
v národní češtině nebo cizojazyčných tónů, jsem si jista, 
že vám v domě zní nějaká ta hudba typická pro vánoční 
svátky.
� Jedním ze jmen, které se v hudbě často spojují 
právě s vánoční tematikou, je Michael Bublé. Jeho hlas 
si podmanil posluchače z celého světa, a i když je známý 
hlavně díky vánočnímu albu Christmas, na svém kontě 
má mnohem více různorodé tvorby. Ta by se dala zařadit 
do mnoha žánrů, od popu přes jazz až po swing. Nejlépe 
je ale žánr vyjádřen jako pop s příměsí samotného 
Michaela Bublé, jelikož jeho hudba má něco 
jedinečného, co nelze napodobit nikým jiným.
� Michael se narodil v Kanadě rodičům italsko-
chorvatského původu. Nikoho nepřekvapí, že již v útlém 
věku projevil zájem o hudbu a nebál se ukázat svůj 
talent. Ten se v dospívání jen a jen vyvíjel k dokonalosti. 
Bublé snil o tom, že se z něj stane hudební hvězda. 
Dokonce přiznal, že jako teenager usínal s knihou 
v náručí a modlil se, aby se z něj stal úspěšný hudebník. 
Nyní je mu 43 let a opravdu to dokázal. Znají ho miliony 
lidí napříč kontinenty. Také ale zjistil, že své poslání 
může najít i na jiných místech, jako je třeba rodina. Tu 
vlastní pětičlennou staví nadevše. Konkrétně jde o dva 
syny Noaha a Eliase, dceru jmeném Vida a milovanou 
manželku Luisianu Lopilato. Ale Michaelovi není ani 
cizí tyto dva vysněné světy zkombinovat, a tak se 
dokonce jeho manželka (v té době ještě přítelkyně) 
objevila v nejznámějším klipu k písničce Haven't Met 
You Yet.

�
�

 Každopádně současný život zpěváka není až tak 
růžový, jak by se mohlo zdát. Když byly jeho synovi 
Noahovi 3 roky, lékaři obeznámili rodiče s tragickou 
zprávou. A to, že se u nejstaršího syna objevila rakovina 
ledvin. To samotného zpěváka a celou jeho rodinu 
naprosto zdrtilo, ale ani tak neztráceli naději, že vše dobře 
dopadne. Zpěvák dokonce přiznal, že o tomto těžkém 
tématu nedokáže mluvit ani s nejbližšími, jelikož je to 
skutečně srdcervoucí záležitost. Momentálně se ale 
pětiletému Noahovi daří mnohem lépe, a tak nezbývá než 
doufat, že jeho rodině už nevstoupí do cesty žádná 
podobná překážka.
� V uplynulých dnech se na internetu objevila 
zpráva, že Michael Bublé končí na nějaký čas s hudbou, 
protože se chce naplno věnovat své rodině. Na tuto 
nepravdivou informaci však zpěvák odpověděl, že k tomu 
se rozhodně nechystá. I když je pro něj rodina vše, nehodlá 
upustit od zpívání, protože – podle jeho slov – dokud jemu 
i jeho fanouškům bude hudební tvorba přinášet radost, 
rozhodně to za to stojí. Tímto všechny ujistil, že v nejbližší 
době opravdu nikam neodchází. Dokonce zavtipkoval, že 
bude pokračovat, dokud se neobjeví na internetu zpráva 
o jeho smrti, která jistojistě také nebude pravdivá.
� Jeho nejnovější album Love drtí žebříčky na všech 
kontinentech a Michael se chystá na turné, které bude 
probíhat od začátku příštího roku a zavítá i k nám do 
Česka. Konkrétně to bude 17. září 2019
� Ale zpět k Vánocům a k tomu, co k nim patří! 
V roce 2012 se zpěvák rozhodl oživit Vánoce a vypustil do 
světa album, které celé zimní období svátků opěvuje. 
Objevují se zde covery známých písniček, jako třeba All 
I Want For Christmas Is You nebo It's Begining to Look 
A Lot Like Christmas. Ty znějí v jeho podání opravdu 
skvostně a jedinečně, jelikož jak už bylo zmíněno, hlas 
Michaela není vůbec něco obvyklého.
� Na závěr bych snad chtěla už jen říct, že jako každý 
rok můžeme doufat v bílé Vánoce plné sněhu, není to však 
stoprocentně zaručeno. Jedno ale jisté je – Michael Bublé a 
jeho hudba, která všem definitivně navodí vánoční náladu. 

Michaela Thomasová
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Tipy do playlistu:
Haven't Met You Yet

Forever Now
It's A Beautiful Day

I Believe in You
Everything

Tip do playlistu na Vánoce: celé album Christmas (přesně na hodinu a čtyři minuty)



Hlavní město – Helsinky
Jazyk – finština, švédština
Měna – euro (kurz – 1 euro – 25,95 Kč)
Zajímavá místa – Helsinky, pevnost Suomenlinna, 
Národní park Nuuksio, město Rauma, vesnice Verla
Gastronomie – sobí a losí speciality, rybí polévky, 
slanečci, karelský piroh, kalakukko

� F i n s k o  j e  s o u č á s t í  s k u p i n y  s t á t ů  n a 
Skandinávském poloostrově, který se nachází v severní 
Evropě. Finsko je také nazýváno zemí tisíců jezer a 
ostrovů. Čtvrtina finského území leží za polárním 
kruhem a díky tomu se zde dá zažít půlnočním slunce. 
Čím více jedete na sever, tím je víc dnů, kdy je to možné. 
Na severním konci Finska v létě slunce nezapadá po 73 
dnů a v zimě 51 dnů nevyjde. 
� Díky tomu tu získáte mnoho silných zážitků, jako 
například jít o půlnoci na túru a stále za světla. Ovšem 
pokud patříte mezi spáče, kteří potřebují tmu, 
doporučujeme přibalit si škrabošky na spaní. 
� Další věc, která stojí za pozornost, je polární 
záře. To je skutečně neuvěřitelná podívaná, na niž nikdy 
nezapomenete. Nejčastější barvy, které můžeme v záři 
vidět, jsou světlé odstíny zelené, žluté, růžové a někdy 
taky rudé. 

Rovaniemi

� Rovaniemi je město nacházející se na severu 
Finska a je to hlavní město Laponska. Centrum města leží 
5 km jižně od polárního kruhu. Můžeme zde najít 
Arktikum, vědecké centrum a muzeum, které nám 
umožní lépe poznat severskou přírodu, kulturu a historii. 
Dalšími lákavými zajímavostmi jsou také Rovaniemi 
Church a  Lumberjack's Candle Bridge. 

� Město Rovaniemi je známou turistickou oblastí 
především proto, že tu je domov Santy Clause. Nachází se 
zde Santův magický park. Tam najdeme divadelní scénu, 
kde je každou hodinu představení artistů. Vedle toho 
můžeme navštívit ledovou jeskyni s ledovým trůnem 
a ledovými zvířaty. Projížďku říší pohádek umožní 
minivláček. Santův domeček nabízí – vedle setkání 
s touto bytostí – i několik dětských dílen. Najdeme tu 
i Santovu poštu, kde s elfy vyřizuje dětská přání. Je zde 
možné zakoupit nejen různé suvenýry a pohlednice, ale 
také speciální poštovní známky, které vám zde ochotně 
orazítkují „arktickým razítkem“.

Pokud jste byli celý rok hodní, můžete napsat Santa 
Clausovi dopis na adresu:

Santa Claus' Main Post Office

Santa's Workshop Village

Tähtikuja 1, Rovaniemi

96930 ARCTIC CIRCLE

Citát 

„Ve Finsku je osobní všechno, proto je tu tolik samoty.“

� � � � � Kari Hotakainen

Eva Plačková a Kateřina Mališková

Finsko - severní polární kruh

BEDEKR
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Mistrovství světa ve florbalu

 Začátek posledního měsíce tohoto roku se 
nesl ve znamení florbalu. Mistrovství světa ve 
florbalu mužů se konalo v Praze v termínu od 1. do 
9. prosince. Samotné zápasy se odehrávaly v O2 
aréně a v Aréně Sparta – Podvinný Mlýn. 
� Mistrovství se vrátilo do České republiky 
po deseti letech. První šampionát se v ČR 
uskutečnil v květnu 1998 v Praze a Brně. Druhý 
o deset let později v prosinci 2008 v Praze 
a Ostravě. 
� Letošní turnaj navštívilo necelých 180 tisíc 
diváků, přičemž v aréně při finále sedělo přes 16 
tisíc lidí. Český tým se v základní skupině postupně 
utkal s Německem, Lotyšskem a Švýcarskem. 
V úvodním zápase celkem jednoznačně hráči 
přehráli Německo poměrem 10:5. Zaváhání přišli 
v druhém zápase s Lotyšskem a podepsalo se na 
výsledku 3:4. Svoji reputaci si domácí tým napravil 
v posledním skupinovém zápase se Švýcarskem a 
vítězstvím 6:4 si upevnil 1. místo ve skupině. Ve 
čtvrtfinále český tým přehrál Dánsko 10:1 a mířil 
do bojů o medaile. Jak rychle český tým vystřelil do 
semifinále, tak rychle na něj čekala porážka 
s pozdějším vítězným týmem Finů poměrem 2:7. 
Bohužel v boji o 3. místo český tým podlehl 
Švýcarsku poměrem 2:4 a Švýcaři oplatili českému 
týmu skupinovou porážku. Stupně vítězů doplnil 
tým Švédska na 2. místě.
� I přes výsledek byl tento šampionát parádně 
organizačně zvládnut a odehrán, pokořil divácké 
rekordy a zapsal se do srdcí fanoušků. 

              Matyáš Mička

SPORT
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ZAJÍMAVOST

 Ne ve všech zemích nosí dárky Ježíšek, někde je 
to Santa Claus. A ten se neobejde bez svých věrných 
pomocníků, kteří táhnou jeho saně – sobi. A právě o nich 
bude dnešní článek.

�

 Sob polární je jedním z nejrozšířenějších 
kopytníků na světě. Obývá chladné oblasti Evropy, Asie 
i Ameriky, kde je častější pod názvem karibu. Sob je 
geologicky starý druh a v dnešní podobě se objevil asi 
před 200 000 lety. Může dosahovat výšky až 120 cm, 
délka těla je asi 180 cm a hmotnost maximálně 400 kg, ale 
může být i menší (např, 230 kg). Na rozdíl od ostatních 
jelenovitých zástupců mají parohy samci i samice. 
Parohy samic jsou mnohem slabší než samčí, ale samice 
je zato shazují později. Samci se se svou ozdobou musejí 
rozloučit už v prosinci, naproti tomu samice v létě, takže 
do zimy jim narostou nové. Z toho teoreticky vyplývá, že 
Santovy sáně netáhnou samci, ale naopak samice :-). Sobi 
mají na nohách tzv. paznehty, díky kterým se neboří do 
sněhu nebo bahna. Zbarvení se mění podle ročního 
období – v zimě je srst světle šedá a v létě šedohnědá. 
� Sobi žijí ve velkých stádech – mimo dobu říje. 
V té době si samci vytváří teritoria, na kterých obhajují 
svůj harém. Sobi jsou jediní zástupci z čeledi 
jelenovitých, kteří se dají domestikovat. 

�

Sob polární

 Na rozdíl od ostatních savců mají sobi schopnost 
vidění v UV oboru spektra – 330 nm. To jim umožňuje 
vidět třeba predátory nebo potravu tmavé na bílém, 
sněhovém podkladu. Sobi se živí především bylinami a 
lišejníky, ty si dokáží zpod sněhu vyhrabat díky svým 
parohům. Někdy ale žerou taky lumíky (malí hlodavci) 
nebo mláďata mořských ptáků. Hlavní predátory pro 
soby představují vlci. Když vlci loví soby, zaměří se buď 
na mláďata, staré či zraněné jedince, které se snaží oddělit 
od zbytku stáda a poté zaútočí. Nejnebezpečnějšími 
nepřáteli sobů jsou však patrně lidé, kteří je už od 
dávných dob lovili. 
� A proč dnes jsou sobi symbolem Vánoc? Tím se 
stali relativně nedávno. Poprvé se myšlenka, že Santovy 
sáně jsou taženy osmi soby, objevila v roce 1823. V tom 
roce vyšla v novinách v Americe báseň pod názvem 
„Návštěva svatého Mikuláše“, jejímž autorem je Clement 
C. Moore. Ten ale i přesto nebyl prvním člověkem, který 
tyto létající soby objevil. V legendách a kultuře 
severských národů a obyvatel Sibiře se vyskytovali už 
dávno. Představovali duchovní pomocníky šamanů, které 
chránili. Šamani na jejich hřbetech údajně cestovali do 
jiných světů a sobi je také doprovázeli na Onen svět. Proto 
je sob nejen domácí zvíře, ale taký magický symbol, který 
nám vyvstane na mysli, když se řekne Vánoce. 

Klára Adamopulosová
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DOBRÁ RADA NA ZÁVĚR
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Pořádně provoněné Vánoce

Pomalu, ale jistě přichází zima a máme tady 
prosinec. A s prosincem taky jedny z nejkrásnějších 
svátků v roce – Vánoce. Přestože to jsou svátky pohody a 
klidu, u mnohých z nás dokáží vyvolat stres. Není proto 
nad to, se v tomto období občas schoulit do teplé deky, 
zapomenout na problémy a uvolnit se. Příjemnou vánoční 
atmosféru dokáží navodit především filmy, písničky, 
cukroví, punč a spousta dalších věcí. Přispět k ní ale 
dokáže taky několik vůní, které nám právě Vánoce 
připomínají. 

Myslím, že mezi nejtypičtější vůně, které se nám 
s Vánocemi spojují, patří ty, které cítíme při pečení 
cukroví, přípravě punče nebo třeba svařáku – skořice, 
hřebíček, vanilka, badyán či zázvor. Dále to jsou 
citrusové plody – například mandarinky, které pro mě 
osobně absolutně představují Vánoce. A samozřejmě nic 
nepřipomíná vůni vánočního stromečku víc než 
jehličnany – ať už jedle, smrk či borovice. K adventu tedy 
patří několik větví, které se v teple a s kapkou vláhy 
probudí a intenzivně rozvoní.

Svou domácnost si můžete nechat provonět také 
purpurou – směsí bylin a koření, která teplem uvolňuje 
různé aromatické látky. Do purpury patří například 
levandule, máta, anýz, heřmánek, jehličí nebo tymián. 
Klade se na rozpálenou plotnu a tím se její vůně line do 
celého okolí. 
Vánoce si nedokážu představit bez vonných svíček. 
Samozřejmě že v adventu se svíčky zapalují především 
na adventním věnci, ale i vonné svíčky dokáží navodit 
příjemnou atmosféru. Kromě toho také dokáží zklidnit 
náš organismus a pomoci nám zrelaxovat. 

Do kategorie věcí, které vám svou vůní dokáží 
připomenout Vánoce, bych zařadila ještě tyto: vánoční 
čaje, horká čokoláda, perníčky, sníh (nečekaně), pečené 
kaštany a vonné šišky. 

Klára Adamopulosová
  



Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: 

Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Eva Plačková, 
Tatiana Burdová, Karolína Daníčková, Kateřina Mališková, 

Matyáš Mička, Barbora Larishová, Michaela Schwarzová  
a Viktorie Pavlíčková.
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