VYDÁNÍ

Legiovlak v Plzni
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let
1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Legiovlak pomáhá
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veřejnosti obnovovat povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostat-ného československého státu.
Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku. Od 23. 11. do 5. 12. 2021 má svou zastávku v Plzni na Hlavním nádraží.
Legiovlak jsme navštívili dne 24. listopadu i my, žáci třídy 2C PS se svojí vyučující občanské nauky Mgr. Renátou Malou.
Vlak má čtrnáct vagónů, např. vagón poštovní, zdravotní, štábní, obrněný, kovářský nebo vagón plukovní prodejny. V každém z vagonů je

Na co se
máme těšit
v příštím
měsíci:

podrobnější informace o daném tématu, ale také si prohlédnout originální součásti výstroje a výzbroje a rovněž předměty legionářské
Odborný výklad nám poskytli průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří nás provedli jednotlivými vagóny a zodpověděli velmi
erudovaně naše dotazy.
Exkurze byla pro nás velmi zajímavá, získali jsme nový pohled na život čs. legionářů v Rusku, a na 1. světovou válku vůbec.

•

Připravila Mgr. Renáta Malá spolu se žáky 2C PS

Výjezdy
našich žáků
v rámci
projektu
Erasmus+

Naše žáky
pochopitelně
nejvíce zajímal
zdravotnický
vůz…

•

•

•

toto vydání

nainstalována výstava panelů a předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Díky nim jsme mohli zjistit
každodenní potřeby. Vybrané exponáty jsme si mohli vzít i do ruky, a to včetně některých z vystavených zbraní.

Zhodnocení
charitativních
akcí
Sportovní
aktivity
Další akce
a aktivity
v měsících
prosinec
a leden

…ale zaujaly je i ostatní vagóny
(na

snímcích

plukovní

prodejna,

vagón poštovní, krejčovský a štábní)

Foto:
Barbora Walczysková,
žákyně třídy 2C PS
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Poděkování pedagogům a vedení školy…

OSMÁ ŽIDLE
Tento příběh se stal před mnoha a mnoha lety v rodině
našich vzdálených příbuzných, kteří pak ještě dlouhou
dobu při každé příležitosti vyprávěli, jak na Štědrý
den…
… onoho roku výjimečně sněžilo. Domek se zahrádkou
na předměstí byl najednou jako z pohádky. Aby
vánoční atmosféra byla dokonalá, naladil dědeček
v rádiu cizí stanici, kde hráli vánoční písně a koledy (tou
dobou ještě skoro nikdo nevlastnil televizi – a koledy
v rozhlase zrovna nepatřily k těm „vhodným“).
Odpoledne se pomalu překulilo k večeru, maminka
s babičkou připravovaly vánočního kapra, tatínek a
dědeček mlčky pokuřovali a děti chystaly pod dohledem
tety Věry (babiččiny sestry, která každoročně přijížděla
na Vánoce) slavnostní stůl.
„Proč osm židlí, talířů a příborů? Vždyť je nás jenom
sedm,“ podivoval se mladší Jindříšek, prvňáček, který
chtěl určitě předvést své počtářské umění.
„To se tak dělá, co kdyby přišel nějaký náhodný host,
přece ho o Štědrém večeru nenecháme odejít,“
vysvětlovala teta.
„No, to bych chtěla vidět, kdo by k nám mohl zrovna
dneska přijít,“ prohodila trochu zamračeně starší
Blaženka, která byla celá napjatá, zda jí Ježíšek
přinese nové brusle – takže jí v tu chvíli veškeré
nečekané návštěvy byly ukradené.
Jakmile byl vánoční stůl nazdobený a kapří řízky
dopečené, usedli všichni k večeři. Maminka právě
přinášela mísu s polévkou, když se ozvalo takové
nesmělé cinknutí.
„Že by to byl už Ježíšek?“ zašeptal Jindříšek směrem
k sestře.
„Ale ne, Ježíšek zvoní jinak – a vždycky až po večeři!“
odpověděla rovněž šeptem Bláža. „Tohle byl zvonek na
dveřích!“
Tatínek vstal a šel otevřít. Za ním se do předsíně
zvědavě nahrnuli i ostatní. Za dveřmi stál nějaký neznámý pán v dlouhém kabátě, celém promáčeném od
sněhu.
„Dobrý večer, velice se omlouvám… Chci se jenom
zeptat, jestli nevíte, zda je doma paní Sladká,“ ukázal
směrem k sousednímu domku, „nemůžu se dozvonit.
Já jsem její synovec a zůstal jsem o Štědrém večeru
sám. A ona je také sama, tak mě napadlo…“
„Paní Sladká? Jo, tak ta ráno odjela. Prý k příbuzným
do Předmiře, povídala…“ vykládal dědeček.
„Hm, tak to mě mrzí, nezlobte se, že jsem vás rušil,“
povzdychl si cizí pán a chystal se k odchodu.
„Počkejte, přece byste neodešel, pojďte dál,“ pozvala
ho babička.
„Ano, pojďte,“ přidala se Blaženka, „vždyť bychom tu
osmou židli chystali zase zbytečně!“
Po chvíli přemlouvání konečně pán vstoupil do domku,
sedl si s rodinou ke stolu – a vyklubal se z něho výborný
společník.
Tak nakonec Štědrý večer dopadl pro všechny dobře
(dokonce i Blaženka se dočkala vysněných bruslí).
Pak ještě po mnoho let přicházela rodině před Vánoci
pohlednice s přáním krásných svátků s podpisem VÁŠ
NEZVANÝ ŠTEDROVEČERNÍ HOST…
Slávka Michálková

Úspěšné florbalistky
Očkování podruhé
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Zahraniční odborná stáž z pohledu našich
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Vánoční cukroví od DNT
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Projekt ERASMUS +
Zahraniční odborná stáž studentů z Regensburgu
Ve dnech 15. 11. – 26. 11. 2021 proběhla odborná stáž

Na závěrečném setkání, které letos poprvé slavnostně

studentů z Berufsfachschule für Krankenpflege MEDBO

proběhlo na radnici města Plzně, zaznělo velké

v Regensburgu v rámci projektu ERASMUS+. Naši školu

uspokojení ze zdařilého průběhu celého projektu.

navštívilo šest studentů 3. ročníku: Feurer Leonie,

Ohlasy z povedené aktivity zazněly i z řad našich žáků.

Kirschmann Luisa, Kűgel Elena, Meier Jonas, Mühl Quirin,

Například

Periskic Dejan v doprovodu s panem zástupcem Haraldem

Mauelová ze třídy 3 ZDL a Amy Lišková ze třídy 4C ZA

Rzychonem.

celou akci zhodnotily jako velice obohacující nejen

Úvodní setkání proběhlo na půdě naší Střední zdravotnické

z pohledu rozšíření jazykových dovedností, ale jako

školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Studenti

příležitost k navázání nových přátelství.

měli možnost prohlédnout si učebny, nahlédnout do výuky a

Velké poděkování patří paní ředitelce PhDr. Ivaně

navštívit nově zřízená edukační centra.

Křížové, zástupkyni Mgr. Jiřině Uhrové za umožnění

Hlavní náplní pobytu bylo nejen nahlédnutí do provozu

realizace projektu. Za pomoc při zajišťování stáže patří

oddělení ve FN Plzeň, kde se studenti seznámili s interními

dík také odborným vyučujícím SZŠ Mgr. Jolaně

a chirurgickými pracovišti, ale také poznání provozu dalších

Kolářové, Mgr. Jitce Burešové, Mgr. Janě Bednářové,

zdravotnických a vzdělávacích pracovišť v Plzni (např.

Mgr. Renatě Jonášové, Mgr. Radce Polívkové, Mgr.

Dětská klinika FN Plzeň, Radiologická a onkologická klinika

Anně Karpíškové, Mgr. Michelle Tesařové, Mgr. Elišce

FN Plzeň, Transfúzní oddělení FN Plzeň, Krajské centrum

Zemanové, Mgr. Janě Jiroutové, Mgr. Nině Ščerbové,

vzdělávání a Jazyková škola Plzeň apod.)

Bc. Lence Růžičkové, Mgr. Tomáši Ulčovi, Mgr.

Nedílnou součástí projektu byli naši žáci a studenti, kteří se

Tomáši Egrimu a samozřejmě také všem žákům,

aktivně zapojovali v rámci výuky, praxe, ale i dobrovolně ve

studentům a pracovníkům jednotlivých organizací, bez

svém volném čase. Budoucí zdravotníci z Německa získaly

kterých by se úspěšná stáž nemohla zrealizovat.

řadu poznatků a zkušeností a mohli tak porovnat

žákyně

Vendula

Dobrušková,

Věra

Mgr. Ilona Jančová

zdravotnická zařízení a systém práce u nás a v jejich
domácím prostředí. Poznali kulturní život v Plzni a rovněž
se seznámili s bohatou historií města Plzně.
Foto (zprava): odborná
vyučující Mgr. Ilona Jančová,
zástupce Krajského úřadu
Plzeň za úsek organizace
školství Mgr. Ladislav
Harvánek, ředitelka SZŠ
a VOŠZ Plzeň PhDr. Ivana
Křížová, náměstek pana
primátora Mgr. Michal
Vozobule, projektový
manager SZŠ a VOŠZ Mgr.
Jan Malata, studenti ze
zdravotnické školy MEDBO
v Regensburgu

Pokračování na str. 3

Očkování podruhé
Další očkování proti covid-19
se uskutečnilo ve škole dne
26. 11. 2021.
Bylo to právě tři týdny po prvním očkování – to proto, aby si všichni, kteří byli 4.
listopadu očkováni poprvé, mohli „přijít“
pro druhou dávku.
Celá akce probíhala podobně jako ta
minulá: ve sborovně školy očkovala paní doktorka z EUC kliniky, asistoval jí pan
Ondřej Cvrk. Při vypisování dotazníků

Poděkování pedagogům a vedení školy za zapojení do
vánoční charitativní akce
Těší nás, že jste se finančním příspěvkem podíleli na naší vánoční charitativní akci. Ráda bych Vás informovala o realizaci její

Zahraniční odborná stáž studentů z Regensburgu
v rámci projektu Erasmus+ z pohledu našich žáků
V předchozích dvou týdnech probíhala na naší škole další aktivita v rámci projektu Erasmus+. Jednalo

NAŠE ZDRÁVKA
Vánoční cukroví od DNT

se o stáž studentů z Regensburgu, jak jste si již mohli přečíst na str. 1. O svých zážitcích v tomto projektu

první části – Vánoční strom splněných přání 2021 ve FN Plzeň.
Letos bylo vyslyšeno přání dětských pacientů z ORL kliniky a byly zakoupeny 4 dětské zavírací kufříky v celkové ceně 950,- Kč.
Dárečky předala děvčata ze 3C PS dne 10. 12. 2021. Můžete nahlédnout, náš společný dárek je zapsán na Vánočním stromě
FN 2021 pod číslem 17. Jako poděkování jsme obdrželi od ředitele FN MUDr. Šimánka novoročenku – PF 2022.

napsaly (a poslaly fotky) žákyně 3 ZDL Vendulka Dobrušková a Věrka Mauleová:

V rámci charitativní sbírky, jejíž výtěžek
bude rozdělen mezi TS Paprsek a na

15. 11.
Se studenty z Německa jsme se prošli v centru Plzně. Velmi se jim líbil náš andělíček u katedrály.

dárek pro Strom splněných přání FN

Dále jsme je vzali na oběd, chtěli ochutnat bagety, proto jsme s nimi šly do bageterie v Plaze. Obchodní centrum se jim také

Plzeň,

Zakoupení a předání dárku je v adventním čase naší tradicí. Splněním konkrétního vánočního přání potěšíme na Štědrý den

líbilo, prý je veliké.

Diplomovaný nutriční terapeut napéci

nejen dětské pacienty, ale i sestřičky a celý personál.

Po „obídku“ byla procházka ke stadionu FC Viktoria Plzeň.

cukroví a naplnit jím do krabičky s věno-

Fotografie našich hráčů na obřím plátně upoutala jejich

váním. K prodeji připravili celkem čtyřicet

Ještě jednou děkuji všem!

Mgr. Radka Polívková

pozornost.

ochotně pomáhali studenti oboru DNT,

rozhodli

studenti

oboru

krabiček.

Poté jsme jim ukázaly areál pivovaru.

kteří rovněž dohlíželi na stav právě

se

Myslím, že se jim dle nadšení zde v Plzni líbí. Jsou velmi milí a

V pondělí 13. prosince je naše kolegyně
Světlana Lisová, Hanka Šťastná a Katka

naočkovaných v „odpočívárně“.

komunikativní. Mluví anglicky a německy. S Věrkou se nám zalíbili

K očkování se kromě našich zaměstnan-

a jsme rády, že s nimi můžeme být a rozšiřovat naše znalosti.

Sosnová

ců a studentů mohli tentokrát přihlásit

23. 11.

(učebna oboru DNT) – samozřejmě při

V pátek jsme navštívili fakultní nemocnici Lochotín. Byli jsme na

zachování všech hygienických zásad.

dětské klinice a gynekologicko-porodnické klinice.

O vánoční pečivo byl mezi zaměstnanci

Článek

rovněž zaměstnanci sousední SPŠD.
Další termín očkování je pátek 17. 12.

Velice se nám všem tyto dvě kliniky líbily. Zjistili jsme, že v Ně-

Chtěli bychom opět poděkovat kolegyni

mecku je jejich nemocnice podobná té naší.

Světlaně Lisové za výbornou organizaci

Paní učitelka Karpíšková je velmi šikovná, neboť sestřička, která

prodávaly

v učebně

-009

velký zájem, vyprodáno bylo během chvíle.
Děkujeme studentům DNT

a jejich

a dohled nad bezchybným průběhem

nás prováděla vyprávěla pouze v češtině a paní učitelka vše

této důležité akce.

krásně překládala.

vyučujícím za výborný nápad, který nejen

Bylo hezké vidět nemocnici trochu jinak.

pomohl dobré věci, ale také oživil
adventní čas v naší škole.

Úspěšné florbalistky
Dne 13. prosince se tým děvčat zúčastnil florbalového turnaje. Družstvo Zdrávky postoupilo z okresního kola Plzeňského kraje do
další fáze turnaje ze 3. místa.
Turnaj středních škol se v nadcházejícím ročníku těší velké popularitě. Do pavouku se přihlásilo rovných 560 školních týmů, což
je dosud nejvyšší číslo v historii středoškolských pohárů! Nejúspěšnější týmy se pak představí na jarním Superfinále florbalu.
Do nového ročníku vstoupil oblíbený turnaj, který je jednou z největších akcí svého druhu v Česku, s novým titulárním sponzorem,
jímž se stala stavební firma Subterra.
Celý program, na jehož konci stanou dvě družstva, která se poperou o nablýskaný pohár přímo před zraky diváků v průběhu
jubilejního 10. Superfinále florbalu.
Text a foto: Mgr. Václav Háse

Opět po roce…
… jezdí po Plzni vánoční tramvaj.
Je vyzdobena mnoha světýlky, která jsou uspořádána do motivů Štědrého dne a dárků.
Ve všední dny se s ní můžeme setkat na trase linky
č. 4, o víkendu pak na lince č. 2.
Víte, že loňská plzeňská vánoční tramvaj byla
druhou nejkrásnější mezi tramvajemi z 24 evropských měst?
Vánoční tramvaj při její ranní cestě z Košutky na
Bory zachytila kolegyně Laďka Mutinská.
Text: Ing. Jaroslava Michálková

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková

Text: Ing. Jaroslava Michálková
Foto. Mgr. Ladislava Mutinská

Vánocní
š príloha
š

Vánočku nebo štolu?

š
Prejeme
všem
kolegyním
o

a kolegum
krásné
a
š
pozehnané
Vánoce
a úspešný
š
vstup do
nového
roku.
A
samozrejme
š
š
zdraví,
zdraví,
zdraví…
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Húska, houska, calta, štědrovnice, štědrovka, pletenice či štrucle. To všechno jsou krajové výrazy
právě pro vánočku. I když si ji dnes můžeme běžně koupit v obchodě po celý rok, vždycky se
vánočka pekla a dodnes peče právě o Vánocích. První zmínka o vánočce spadá až do 16. století.
Tehdy ji ovšem směli péct pouze mistři pekařského cechu. Až o dvě století později ji mohly
hospodyně začít připravovat i doma.
K pečení vánočky se pojí řada tradic. Svým tvarem má toto pečivo představovat právě narozeného
Ježíška zavinutého v peřince. Nejspíše z tohoto důvodu se vánočka pekla v noci z třiadvacátého
na čtyřiadvacátého prosince.
Vánoček se v rodinách peklo několik. Tu první dostával dle zvyklostí hospodář, aby se mu napřesrok urodilo hodně obilí. Leckde se také
do vánočky zapékala mince. Kdo ji pak při rozkrajování našel, měl jistotu, že bude po celý příští rok zdravý a bohatý. Kousek vánočky
většinou dostával i dobytek, aby se ochránil před nemocemi a zlými silami.
Štola má své tradiční místo na vánočním stole našich německých sousedů. Tento vánoční moučník má svým tvarem, podobně jako
vánočka, rovněž připomínat Ježíška zabaleného v plenkách. Oproti vánočce má drobnou výhodu – nemusí se složitě zaplétat, ale stačí ji
jednoduše přeložit.
Původ tohoto pečiva sahá až někam do 14. století. Tehdy se jednalo o postní jídlo, vyráběné pouze z vody, mouky a droždí. Teprve koncem
15. století tehdejší papež povolil používání másla při výrobě drážďanské štoly. Ta se díky tomu stala tradicí a později získala ochrannou
známku „Dresdner Stollen“.

Babiččina vánočka

1500 g mouky (1/2 hladké, 1/2 polohrubé), 200 g moučkového cukru,
375 g tuku Hera, 4 žloutky, 2 kostky droždí, mléko, citronová kůra, mletý
anýz, fenykl, muškátový oříšek, sůl.
V troše oslazeného vlažného mléka necháme vzejít kvásek. Na vál
prosejeme mouku, přidáme vlažný rozpuštěný tuk, cukr, sůl, kvásek,
koření a mléka tolik, abychom vypracovali tužší těsto. Zapracujeme 150
g rozinek a 150 g nasekaných oloupaných mandlí. Těsto přikryjeme a
necháme několik hodin kynout. Rozdělíme na dva díly, z každého dílu
upleteme jednu vánočku a necháme hodinu kynout. Vánočky potřeme
rozšlehaným vejcem, posypeme mandlemi a dáme na vymazaný alobal.
Vložíme do rozpálené trouby, zapečeme, zmírníme teplotu, vánočku
přikryjeme alobalem a dopečeme. Zkusíme špejlí, zda je těsto upečené,
odstraníme alobal a necháme zezlátnout.

Kynutá vánočka s pudinkem

1 kg polohrubé mouky, 200 g moučkového cukru, 150 g rozpuštěného
másla, 2 vejce, asi 1/3 l mléka, 50 g droždí, 1/2 balíčku vanilkového
pudinku, 1 vanilkový cukr, nastrouhaná citronová kůra, rozinky
namočené v rumu, oloupané nakrájené mandle, špetka soli.
Z vlažného mléka, droždí, trochy cukru a mouky vymícháme kvásek.
Vzešlý nalijeme do mouky, přidáme ostatní suroviny, vypracujeme těsto
a necháme v teple 1 hodinu kynout. Vyválíme prameny, vždy je potřeme
rozšlehaným vejcem a naskládáme na sebe. Necháme na plechu chvíli
kynout a pečeme asi 45-50 minut ve středně teplé troubě.

Vánočka s rumovými rozinkami
600 g hladké mouky, 200 g moučkového cukru, 200 g másla, 1 vejce,
2 žloutky,120 g droždí, mléko, 1 vanilkový cukr, strouhaný muškátový
oříšek, strouhaná citronová a pomerančová kůra, 150 g nasekaných
mandlí, 100 g rozinek,1 dl rumu, špetka soli.
V troše oslazeného mléka rozmícháme 1 lžíci mouky, droždí a necháme
vzejít kvásek. Utřeme cukr s vejcem, žloutky, změklým máslem. Do
mouky dáme sůl, žloutkovou směs, vanilkový cukr, citronovou,
pomerančovou kůru, špetku muškátového oříšku, kvásek. Pomalu
přiléváme vlažné mléko a zaděláme polotuhé těsto. Dobře
propracujeme a necháme přikryté přes noc kynout. Druhý den do těsta
zapracujeme rozinky namočené v rumu, mandle. Rozdělíme na 6 dílů,
vyválíme a spleteme do vánočky. Necháme na plechu 30 minut kynout.
Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme ve středně vyhřáté troubě
necelou hodinu.

Maďarská rumová vánočka
200 g polohrubé mouky, 150 g moučkového cukru, 150 g tuku, 4 vejce,
špetka soli, zázvoru a mleté skořice, 2 lžíce mléka, 100 g rozinek, 50 g
kandovaného nebo sušeného ovoce, 4-6 lžic rumu, 1 lžíce prášku do
pečiva.
Máslo utřeme s cukrem, solí a kořením do pěny. Přidáme jeden po
druhém žloutky, posekané rozinky a ovoce, mléko, mouku. Vmícháme
ušlehaný sníh z bílků a lehce promícháme. Těsto nalijeme do
vánočkové formy (popř. ryby, nebo jiné podlouhlé formy) vyložené
pečicím papírem potřeným silně tukem. Upečeme ve středně vyhřáté
troubě. Upečenou vánočku i s papírem vyklopíme na vál a sundáme
papír. Do formy nalijeme rum, vrátíme upečenou vánočku a necháme
uležet ve formě do druhého dne.

Vánočka „Fanka“
Vánočkovou formu vymažeme máslem, vyložíme rozváleným listovým
těstem tak, aby přesahovalo přes okraje. Naplníme ořechovou hmotou:
5 vajec vyšleháme se 7 lžícemi krystalového cukru, vmícháme 150 g
mletých ořechů, 2 lžíce čerstvé strouhanky, trochu rumu. Okraje těsta
přeložíme přes sebe. Sepneme 2 párátky a pečeme v hodně vyhřáté
troubě asi 45 minut na spodní mřížce.

Mikulášská štola

500 g polohrubé mouky, 80 g moučkového cukru, 1/2 másla, 1 vejce,
1 žloutek, 25 g droždí, 2 dl mléka, sůl.
Kváskem (trochu mléka a mouky, droždí, cukr) zaděláme těsto a
necháme vykynout. Prohněteme a vyválíme obdélník (32x25 cm). V
podélném směru do středu rozetřeme vedle sebe dvě náplně. Ovocnou
(nasekané sušené meruňky promíchané s rozinkami) a ořechovou
(nasekané ořechy a nasekané oloupané mandle). Těsto v podélném
směru přehneme po obou stranách přes náplň do středu (náplně
zakryjeme). Těsto lehce přitiskneme a položíme na vymazaný plech.
Necháme 30 minut na plechu kynout. Potřeme máslem a pečeme krátce
při 200 °C, zmírníme teplotu a dopékáme mírněji. Horkou upečenou štolu
potřeme rozpuštěným máslem s rumem a pocukrujeme.

Marcipánová štola
Do mísy dáme 500 g polohrubé mouky, vyhloubíme důlek, do něj kostku
droždí, lžičku cukru, 60 ml vlažného mléka a promícháme s trochou
mouky. Necháme asi 30 minut kynout. Pak přidáme 65 ml mléka, 120 g
cukru, 200 g vlažného másla, špetku nového koření, kardamomu,
muškátového květu a necháme hodinu kynout. Prohněteme 250 g
marcipánu s 2 cl amaretta a uválíme váleček. Těsto vyválíme a
marcipánový váleček dáme na spodní třetinu delší strany těsta,
přeložíme, dáme na plech a necháme hodinu kynout. Pečeme asi hodinu
při 170 °C. Vychladlou štolu potřeme rozpuštěným máslem a posypeme
cukrem.

Medové Vánoce

PF 2022

Heboučké cinkání spadlo ti do dlaní
jak vločka s příchutí včelího medu.
Schoval jsi oblaka na jedno zvolání
a bílé ovečky sběhly se na koledu.
Z medu jsou ulice, louky i nádraží
a bílá maluje včely jak vločky
a světla ze všech těch pozemských pasáží

Přiletěli andílci!

hlídají Ladovi pejsci a kočky.

Přiblížil se advent… Ve městě již začaly vánoční trhy,

A mráz nám přichystal medové Vánoce,

plzeňské ulice jsou vyzdobeny tisíci zářivých světýlek

sníh spolu s medem tiše se snoubí,
cukrová poleva snesla se po roce.
Medové perníčky zas voní z trouby.

200 g sušených hrušek nakrájíme na kostičky a pokapeme 5 lžícemi
hruškové šťávy nebo rumu. Smícháme 100 g sekaných ořechů, 100 g
mletých mandlí, 50 g cukru, 1 lžičku mleté skořice, 1 lžičku tlučeného
hřebíčku a 6 lžic smetany. Do 150 g měkkého tvarohu vmícháme 5 lžic
mléka, 1 vejce, 150 ml oleje, 1 vanilkový cukr a 100 g moučkového cukru.
Pak smícháme 400 g polohrubé mouky a 1 prášek do pečiva,
zapracujeme do tvarohové směsi a uděláme hladké těsto. Z těsta
vyválíme obdélník, po krajích rovnoměrně posypeme směsí mandlí a
ořechů a na zbytek těsta dáme hrušky. Obě delší strany svineme proti
sobě ke středu a dáme na plech. Upečeme při 170 °C, horkou štolu
potřeme rozpuštěným máslem a posypeme moučkovým cukrem.

Meruňková štola
200 g sušených meruněk omyjeme, necháme okapat, nakrájíme na
kostičky a obalíme ve 2 lžících polohrubé mouky. V míse utřeme do pěny
100 g másla, 125 g cukru, postupně zašleháme 5 žloutků, 300 g
polohrubé mouky a 1 lžičku prášku do pečiva a nakonec meruňky. Těsto
dáme do vymazané formy a povrch uhladíme. Upečeme, vyjmeme z
trouby, 10 minut necháme chladnout ve formě, vyklopíme a necháme
zcela vychladnout. Vychladlou štólu potřeme vanilkovou a pak
čokoládovou polevou.

Jemná maková štola

Do hrnce dáme 200 g mletého máku, 150 ml mléka, 1 vanilkový cukr,
4 lžíce cukru a za stálého míchání uvedeme do varu. Necháme
vychladnout. Do mísy dáme 500 g polohrubé mouky, 1 kostku droždí,
60 ml vlažného mléka, lžičku cukru. Na povrchu trochu promícháme a
necháme asi 30 minut kynout. Pak přidáme 90 ml mléka, 120 g
moučkového cukru, špetku kardamomu, nového koření a muškátového
květu, 200 g vlažného rozpuštěného másla a uhněteme těsto. Necháme
hodinu kynout. Těsto vyválíme na 2 cm silný plát, potřeme makovou
náplní, z obou stran svineme těsto ke středu, dáme na plech, a ještě
hodinu necháme kynout. Pečeme asi hodinu při 170 °C. Studenou štólu
potřeme rozpuštěným máslem a posypeme moučkovým cukrem.
Slávka Michálková

Určitě by byla škoda nemít žádnou předvánoční

pravou Vánoc dívky ze třídy 1C PS Sofie

výzdobu… Tohle si zajisté řeklo dvanáct andílků.

Pavljuk, Petra Plzáková a Katka Křenová.

kteří se usadili místo „celoročních“ kytiček na

Nazdobený stromeček se doslova rozzářil…

Docela jim to tam sluší, co říkáte?

Prosněžená jsou naše rána
Prosněžená jsou naše rána
kdy ptáci venku šeptají
o písni, co nedohrána
odjela ranní tramvají.
Polibek na šíji ještě se třese,
když srdce láskou zavzdychá.
Vznáší se někde nad útesem,
ujíždíš kamsi do ticha.
Proč nejsou noci ještě trochu delší
proč moje dlaně nekonejší
tvé srdce skryté za mraky?
S. M.

počátku adventu zdobíme stromeček.
V letošním roce pomohly Ježíškovi s pří-

a víno neumí zázraky,

Dobrou chuť Vám přeje

…proto i u nás ve škole každoročně na

– a co u nás ve škole?

větvičkách na chodbě ve 2. patře.

Štola s hruškami a ořechy

Bez stromečku by to
nebyly pravé Vánoce

Text a foto: Ing. Jaroslava Michálková

Čas vánoční na
starých pohlednicích

Tradice plzeňských vánočních trhů a vánočního
stromu na náměstí Republiky

První vánoční pohlednice se objevily již
v osmdesátých letech 19. století. Jejich
největší rozvoj nastal v letech devadesátých a trval až do začátku 1. světové
války.
Tehdy se pohlednice těšily velkému zájmu
a tomu odpovídalo i jejich zpracování.
Většinou se jednalo o barevné litografie,
dozdobované nejrůznějšími materiály: korálky, peřím, pískem, často doplňované o zlacení, případně stříbření. Vzácné nejsou ani
pohlednice s nejrůznějším plastickým
prolamováním.
Rovněž tématika, která se na nich objevovala, byla různorodá. Nejoblíbenějšími byly
křesťanské vánoční motivy: Ježíšek, andělé,
rozzářené kostely, betlémy. Nesmíme
zapomínat, že na rozdíl od současnosti
bývaly Vánoce našich předků významným
náboženským svátkem a obdobím rozjímání.
Dalším častým námětem bývala zasněžená
příroda a zvířata (zvlášť oblíbenými se staly
srny na krajích lesa a ptáci na ojíněných
větvích stromů), výjimkou nejsou ani
muchomůrky nebo trpaslíci.
Ačkoli se nám z dnešního úhlu pohledu
mohou některé tyto motivy zdát kýčovité,
každopádně jsou dokumentem dobového
vkusu.
První světová válka, konflikt dosud nevídaných rozměrů, učinila přítrž nejen „zlaté
éře pohlednic“. Když skončila, v Evropě
nezůstal na kameni kámen. Během těchto
čtyř let se v Rakousko-Uhersku vydávaly
pohlednice loajální k monarchii, na těch
vánočních vídáme vojáky vzpomínající na
své blízké v zázemí.
Meziválečné období pohlednicím i nadále
přálo. Celospolečenské změny a rozvoj
tiskařských technik se odrazily i na jejich
vzhledu. Všechny pohlednice, nejen ty
vánoční, jsou umírněnější, jak do barevnosti,
tak námětů.
Po roce 1948 Ježíška vystřídal děda Mráz.
Na vánočních pohlednicích nacházíme
především černobílé fotografie zasněžené
krajiny nebo horských středisek, jako
vystřižené z filmu Anděl na horách.
Mezi stálice náleží reprodukce kolorovaných
kreseb Josefa Lady. První se objevily už
v šedesátých letech a oblíbené jsou do
současnosti – vždyť kdo by odolal hastrmanovi u zamrzlého rybníka nebo ponocnému
uprostřed zasněžené vesnice.
A jak to vypadá s vánočními pohlednicemi
dnes? Bohužel, jsou na ústupu. K Vánocům
si posíláme esemesky nebo maily. Pro
náročnější je na webu možnost stáhnout
množství barevných obrázků, přidat (nebo
rovněž z nabídky vybrat) přání nebo vtipnou
hlášku a máme vystaráno. Příjemce obdrží
zprávu pár setin vteřiny poté, co jsme ji
odeslali. Pošťák se s ní nemusí trmácet
závějemi do zapadlé vísky jako kdysi.
Další věcí, která spoustu lidí od posílání
klasických vánočních pohlednic odradí, je
cena (za pouhých šest pohlednic se
známkami jsem zaplatila 160 Kč – to jsem
tedy koukala!).
A tak se vánoční pohlednice pomalu ale jistě
stávají věcí, která už k dnešní době nepatří.
Škoda…
Dle různých zdrojů připravila S. Michálková

Z prvního vánočního stromku se mohli obyvatelé Plzně radovat v roce 1925. V tomto roce se poprvé vánoční stromky na
náměstích objevily rovněž v Praze, Kladně a Bratislavě. O rok dříve už stál stromeček na náměstí Svobody v Brně.
„Kruté mrazy posledních dní hrozily ohroziti program pod stromem vánočním a bylo nutno pomýšleti na nutná opatření pro
zpěváky a hudebníky – budou to rozžhavené koše na ohřívání. Západočeský elektrikářský svaz poskytne bezplatně pro

Co možná nevíte
o Vánocích
Kdy se narodil Ježíš?
O Vánocích si připomínáme a oslavujeme narození Ježíše Krista. Ve skuteč-

vánoční strom potřebnou elektrickou energii pro osvětlení. Strom osvětlen bude od pěti do půl sedmé. První osvětlení stromku

nosti ale nikdo přesně neví, kdy se

zahájeno bude slavnostní fanfárou vojenské hudby,“ tak o této slavnostní události referuje Český Deník z prosince roku 1925.

narodil. Že jeho narození připadne právě

Už tehdy byla pod stromem kasička, vybrané peníze město použilo na dobročinné účely. Ani tehdejší lidé ovšem nebyli žádní
andílci, proto kasičku raději hlídala uniformovaná policie.

na 25. prosince, rozhodl až v roce 350
papež Julius I.

▲ Na přelomu 19. a 20. století se vánoční

Začátek tradice stavění stromu doprostřed náměstí a vybírání peněz pod ním zní jako z pohádky. U jejího zrodu stál spisovatel

pohlednice těšily velké popularitě. Převládaly

Rudolf Těsnohlídek. V předvečer Vánoc roku 1919 vyrazil na procházku do lesů nedaleko Bílovic nad Svitavou. Uslyšel tichý

Proč máme představu, že by Vánoce

náboženské motivy nebo obrázky zasněžené

pláč a pod jedním ze smrků uviděl nedávno narozenou holčičku. Odnesl ji do nemocnice, dostala jméno Liduška. Příběh vzbudil

měly být bílé?

přírody a zvířat. Vynikaly výraznou barevností a

velký rozruch a Těsnohlídka inspiroval. Začal organizovat charitativní sbírky a o pět let později uspořádal velkou slavnost na

dnes se nám některé zdají trochu kýčovité…

počest zachráněné Lidušky. Symbolicky nechal přivézt na brněnské náměstí smrk, pod nímž ji našel, a lidé pod něj nosili

Každý rok všichni vyhlížíme bílé Vánoce

peníze a dárky pro děti, které musejí žít v nalezincích. O další rok později už tradice zakotvila i v Plzni. Stromek byl vánoční

a zpívá se o nich i téměř v každé vánoční

ozdobou náměstí Republiky až do začátku druhé světové války. Po obsazení Československa Němci vánoční stromky zakázali.

koledě. Když se podíváme na tradiční

► První světová válka – útrapy války se odrazily

Nejznámější symbol vánočních svátků tak funguje jako spolehlivý indikátor politických poměrů – v dobách klidu je vždy

vyobrazení Vánoc, vidíme vždy zasněže-

i v pojetí vánočních pohlednic. Z nich žádná

v prosinci na svém místě. Jakmile „přituhlo“, stromek se na náměstí neobjevil…



nou krajinu. Proč tomu tak je? Vždyť bílé

vánoční pohoda a radost nevyzařuje, naopak jsou

a zasněžené Vánoce jsou spíše vzácnos-

velmi smutné. Já osobně bych nikomu takovou

tí.

pohlednici neposlala – ani v době válečné.

Lidé si nejspíš představu o bílých Vánocích dochovali z takzvané „malé doby
◄ První republika

ledové“, která zemi sužovala mezi 16. a

– opět barevné a

19. stoletím. V té době byly teploty prů-

radostné obrázky,
často s motivy zimy, dětí nebo zvířátek. Pohlednice
plné optimismu.



Vánoční strom na náměstí
Republiky v roce 1931. Foto
převzato z:
https://plzen.rozhlas.cz/odvrkoce-k-vanocnim-chvojkam-a- Plzeňské vánoční trhy v době „předkovidové“ (strom v pozadí) – foto Ing. Jaroslastromeckum-ve-stare-plzniva Michálková (2016)
6711631

Letošním adventním trhům v Plzni vévodilo
ruské kolo. Zahájeny byly 23. listopadu,
bohužel po několika dnech byly z epidemiologických důvodů zrušeny.
Foto převzato z:
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/obra
zem-v-plzni-zacaly-adventni-trhy-namestivevodi-ruske-kolo-20211124.html
Na základě různých zdrojů připravila
Ing. Jaroslava Michálková

měrně nižší až o několik stupňů a logicky
i zimy tak byly krutější – a proto bílé.

Stromeček vzhůru „nohama“?
Vánoční stromeček vzhůru nohama si asi
nedokážeme představit. Ale dříve tomu
tak skutečně bylo a lidé měli stromeček
zavěšený za kmen na stropě (i u nás se
ještě

na

počátku

minulého

století

zejména na venkově věšely stromečky za
► V padesátých a šedesá-

stropní trám špičkou dolů). Stromeček

tých letech převládaly černo-

v dnešní klasické podobě se podle histo-

bílé pohlednice – příroda,

rických záznamů objevil poprvé v Rize

zimní sporty a děti byly tehdy

v roce 1510. Z Lotyšska se pak tato

Vánoční sbírka

nejčastějšími motivy


▼ Josef Lada – ta nejkrásnější vánoční klasika

Abcd

Fotografie převzaty z:
https://www.vcm.cz/v
ystavy-aexpozice/archivvystav/archiv-vystavexpozic-2020/casvanocni/

Namísto oblíbeného adventního
bazárku, který se letos z epidemiologických důvodů bohužel
nemůže konat, bude uspořádána
vánoční sbírka. Její výtěžek bude
rozdělen mezi organizaci Paprsek
a Strom splněných přání FN.
Za organizační tým
Mgr. Světlana lisová, ing. Kateřina Sosnová, Mgr. Hana Šťastná

tradice rozšířila do německých zemí a
pak dále do světa.

Proč vítáme příchod Ježíška
zvoněním na zvoneček?
Každé dítko na Štědrý večer čeká jen na
to, až se rozezní cinkání zvonečku, ohlašující příchod Ježíška, který pod stromečkem zanechal vánoční dárečky.
V pohanských dobách, kdy se zvyk zvonit
zavedl, s Vánoci vůbec nesouvisel. Měl
mnohem větší poslání. Cinkáním zvonečku se totiž odháněli zlí duchové a
démoni.
Dle různých zdrojů připravila
Ing. Jaroslava Michálková

