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Vítejte na stránkách
časopisu Soukromák.
Co v tomto čísle najdete?
Milí čtenáři,
prožíváme právě adventní čas, připravujeme se
na blížící se vánoční svátky. I my jsme toto číslo
zaměřili na tématiku Vánoc.
Dozvíte se zde o vánočních zvycích a tradicích nejen
u nás, ale i ve světě. Najdete zde vánoční kvíz i anketu
na téma Co si přejeme pod stromeček. Objevíte zde
i doporučení, na jakou vánoční akci se zajít podívat, či
na co jít do kina. A nejen to, ale mnohem více…!!
Přejeme Vám všem krásné Vánoce naplněné klidem
a pohodou, bez stresu a shonu. Ať šťastně vykročíte
do nového roku 2013!!
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Táboské Vánoce

Pátek/30.11/17:00 hod./Žižkovo náměstí

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromku
Sobota/1.12./12:20 hod./nádraží ČD

Mikulášská jízda Bechyňskou
Neděle/2.12./16:00-18:00 hod./Žižkovo náměstí

Vánoční kamion
Úterý/4.12./15:00-16:00 hod./v ulicích města

Městem chodí Mikuláš
Středa/5.12./17:00 hod./Žižkovo náměstí

Čertovské rojení
Neděle/9.12./14:00 hod./Děkanský kostel, Žižkovo náměstí

Benefiční adventní koncert
Sobota/15.12/9:00-18:00 hod./Žižkovo náměstí

Staročeský Vánoční trh
Sobota/15.12//16:00 hod./Tržní náměstí,Pražská ulice, Žižkovo náměstí

6.Vánoční zvonkový průvod
Pondělí/17.12./16:00-19:00 hod./Plavecký stadion

Vánoční plavání pro děti
Neděle/23.12./14:00 hod./Odpočinková zóna Komora, sídl. Nad Lužnicí

Zlatá neděle na Komoře

Štědrý večer nastal…
Pondělí/24.12/9:30 hod./Žižkovo náměstí u vánočního stromku

Světlo z Betléma
Středa/26.12./16:00 hod./Děkanský kostel,Žižkovo náměstí

Sváteční varhaní koncert
Neděle/1.1.2013/15:30 hod./Poutní kostel Klokoty

Novoroční varhaní koncert
6.12.2012-6.1.2013/Galerie u Radnice

Vánoční výstava
Tábor - historické centrum

Karolína Ryndová, sekunda
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Vánoční tradice a zvyky

Vánoční stromeček
Neodmyslitelnou součástí Vánoc
je vánoční stromeček. Ten je
z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se v českých
zemích objevil vánoční stromeček
počátkem předminulého století,
v roce 1812. Ve svém bytě v Praze
-Libni jej v salonu nazdobil ředitel
Stavovského divadla Jan Karel
Leibich. Štědrovečernímu stolu,
k němuž pozval herce a jejich
manželky, vévodila jedle s ozdoba-

mi a svíčkami. Vzbudil opravdu
velkou pozornost a pověst o něm
se rozeběhla celou Prahou. Již
příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech.

dla zavěšoval nad štědrovečerní
stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky.

Na vesnici se začal šířit až téměř
o sto let později, kdy první zmínky
jsou z počátku dvacátého století
z Valašska. Ovšem ještě stále to
nebyl stromek takový jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravi-

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři
je též zvykem velice mladým. Ryby
se totiž na stolech našich předků
v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se prý především polévky
a luštěninová jídla. Například
hrách, hrachová polévka či
"pučálka" což je jídlo z naklíčené-

ho hrachu, se hojně vyskytovala,
protože prý zaručovala strávníkům
hojnost na celý příští rok. Dále jste
na stolech mohli vidět houbové
omáčky, čočku, "kubu", sušené
a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem.

Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět
začaly pronikat až ve 20. století.
Dnes je neodmyslitelnou součástí
vánočního stolu kapr. Někdy je
nahrazován štikami, pstruhy,
ale také lososem a nebo i mořskými rybami.

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý
může rozkrojit jablko napříč, tedy
kolmo na stopku. Kdo ve svém
jablku nalezne pěticípou
„hvězdičku“ ze zdravých jadérek,
může být spokojen. V příštím roce

ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je
jádřinec červavý, lze se nadít
nemoci. A když místo pěticípé
hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí nejhorší.

Skořápkové lodičky
Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin
skořápek se připevní maličká
svíčka - nejsnáze pomocí
nakapaného vosku. Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se
vypustí do větší nádoby s vodou.
Její plavba předznamenává životní

Koleda
Tradice koledování sahá v
českých zemích až do středověku.
Koledníci obchází stavení, zpívají
písně a za přání všeho dobrého
dostávají od hospodářů výslužku.
Hlavní dobou koledování je období

mezi Štědrým dnem a svátkem
Tří králů ( 24.12. nebo 6.1.).

dráhu toho, kdo ji vyslal. Když
vydrží dlouho svítit, čeká majitele
život dlouhý a šťastný. Jestliže se
lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se
při břehu, zůstane doma.
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Vánoce v Čechách i jinde

Vánoce v Čechách
Vánoce jsou u nás považovány
za nejdůležitější svátek. Slaví se
narození Ježíše Krista. Vánoce
jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince, kdy 24. je Štědrý den, 25. Boží
hod vánoční a 26. je pak svátek
svatého Štěpána. Nejprve je však
advent. To jsou čtyři neděle
(bramborová, bronzová, stříbrná
a zlatá) od 1. do 24. prosince,
při kterých se zapalují svíčky
na adventním věnci.

ma nebo jesliček.
24. prosince bývá zvykem, že se
celá rodina sejde u slavnostní večeře. Samotná večeře se tradičně
skládala z rybí polévky a kapra
s bramborovým salátem.

S vánočními svátky je spojeno
mnoho vánočních tradic. U nás je
nejrozšířenějším zvykem zdobení
vánočního stromku ozdobami.
Během večeře se dodržovaly jisté
zvyklosti jako například položení
mince nebo šupiny pod talíř.

Pod stromeček se na Štědrý večer
dávají dárky. Malé děti věří,
že dárky nosí Ježíšek. Krhomě
vánočního stromečku staví některé
české rodiny i zmenšeninu Betlé-

noční mší, na které se zpívají koledy, a kde začíná samotná církevní
oslava narození Krista.
Mezi další lidové tradice, které se
v dnešní době více či méně dodr-

žují, patří např. lití olova do studené vody a následné věštění
ze vzniklých tvarů, pouštění ručně
vyrobených ořechových lodiček se
svíčkou po vodě, házení střevíce
za sebe (pokud špička střevíce
směřuje ke dveřím, znamená
to, že se dívka do roka vdá)
či krájení jablka v půli a hledání
hvězdičky, nebo půst za účelem
vidění zlatého prasátka, který se
musí držet po celý Štědrý den –
od rána až do slavnostní večeře.

Od štědrovečerní večeře se nesmí
odcházet, protože se věří, že, kdo
odejde, na rok zemře. Po večeři
(v některých rodinách při) se zpí-

Adéla Mrkvicová, sekunda

vají vánoční koledy a poté se obvykle jdou rozbalovat dárky. Štědrý
den v mnoha rodinách vrcholí půl-

.
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Vánoce ve světě

Jak se slaví Vánoce v cizině?
Vánoce v USA a Anglii

Nový rok s jolkou a dárky od dědy
Mráze. Děda Mráz používá saně,
cestuje až ze vzdálené Čukotky
a doprovází ho Sněhurka v bílém
kožíšku ušitém hranostajů.

zahuštěná smetanou nebo mlékem, do které se přidávají sušené
houby. Říká se jí kapustnica.
Vánoce v Dánsku

Vánoce v Německu

Američané převzali britské tradice
slavení Vánoc. A tak nechybí Santa Claus se svými soby. Dárky hází komínem dolů nebo dárky nachystá do punčoch visících na krbu. 25.prosince se všichni vzbudí
a dárečky již na ně čekají. Potom
se koná hostina Podává se pečený
krocan. Tradičním dezertem
v Anglii je vánoční puding.
Vánoce v Rusku

Vánoční svátky u našich západních sousedů začínají již od první
adventní neděle. K Vánocům neodmyslitelně patří bohatě zdobený
stromeček a stejně tak i betlémy,
které jsou nejznámější z Tyrolska.
V severním Německu dárečky rozdává Weihnachtsmann, který cestuje na divokém větru od okna
k oknu. Poznáte ho podle toho,
že má rezavé vousy a vlasy.
Na severu si nejčastěji pochutnávají na Štědrý večer na pečené
klobáse nebo párečku
s bramborovým salátem. Jinde je
velice oblíbená husa podávaná se
sladkými kompoty nebo se zavařeninou. Na jihu Německa nosí dárky
výhradně Ježíšek, který sestupuje
s anděly z nebe a připravuje vše
pod stromeček.
Vánoce v Itálii
Italové velice lpí na jesličkách, které nechybí snad v žádné domácnosti. Tradičně se podává pečené
jehně nebo krocan a jako dezert
italský koláč Panettone. Dárky
naděluje až 6. ledna čarodějnice
La Befana, která přijíždí na koštěti
a dárky hází komínem. Hodným
dětem přináší punčochu plnou
sladkostí, zlobivým dětem vozí
uhlí.

Štědrý den je v Rusku obyčejným
pracovním dnem. Pravoslavné
Vánoce totiž připadají až na 6. a 7.
ledna. Původně byly spojeny s
velkým množstvím lidových zvyků.
Po zákazu Vánoc v roce 1918
však zvyky upadly v zapomnění a
nyní většina Rusů místo nich slaví

Vánoce na Slovensku
Jak slaví Vánoce naši sousedé
na Slovensku? Naši východní sousedé si u vánočního stolu dopřávají podobných pochoutek jako lidé
na Moravě. Mezi nejznámější pokrmy však patří polévka ze zelí

V Dánsku 4 svíčky na adventním
věnci symbolizují 4 etapy života:
dětství, mládí, dospělost a stáří.
Na štědrovečerním stole nesm
í chybět husa, kachna se zelím,
teplá šunka, horká rýže zalitá mlékem a jako dezert se podává rýžový nákyp s jednou zapečenou
mandlí. Nálezce mandle dostane
dárek jako bonus zvaný
Julemand.
Dárky pro děti nosí Vánoční posel.
Na dárkách si Dánové velice
zakládají a vůbec na nich nešetří.
Velice lpí na tom, aby dárek byl
co největším překvapením pro obdarovaného a korespondoval
s jeho zálibami či s jeho povahou.
Čím větší překvapení to pro ob
darovaného bude, tím více štěstí
ho v novém roce potká. Dárky se
obvykle balí do několika vrstev
někdy až do dvaceti archů vánočního papíru nebo krabic. Dánové si
velice zakládají na vánočních
talířích, které se staly následně
oblíbené i v jiných státech.
Eliška Navrátilová, sekunda
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Vaše názory na naše vánoce
Zeptali jsme se několika studentů ze
školy na dvě otázky:
1. Těšíte se na Vánoce?
2. Co byste chtěli pod stromeček?
Kateřina Macková, Natálie Berková, sekunda

Svět vědy a techniky

Windows 8
Tento operační systém od firmy
Microsoft byl uveden na trh
26.října 2012. Je možnost ho zakoupit ve čtyřech verzích: Windows 8 (pro domácí uživatele),
Windows 8 Pro (pro firmy a náročnější domácí uživatele), Windows
RT (předinstalovaný na zařízeních
s procesorem ARM) a poslední
Windows Enterprise (dostupný
pouze v rámci licenčního programu). Verzi Windows 8 můžete získat do konce ledna za 1560 Kč
v krabicové verzi a za 780 Kč
v elektronické verzi. Revoluční
změnou u Windows 8 jsou takzvané “dlaždice“ (čtvercovité
nebo obdélníkové ikonky

v menu). Ty umožňují lepší orientaci a i nové možnosti. Další novinkou je přístupové heslo. To nastavíte tak, že na své tapetě
určíte 3 body či gesta.
Windows 8 je nejen kompatibilní s počítači nebo notebooky, ale také na mobily
či tablety s Windows
phone. Windows 8 také nabízí spoustu aplikací.
Windows 8 přináší spoustu
nových možností a funkcí.
Nábídka Start

Petr Milichovský, sekunda
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Sport

Hokej
Začíná zima a s ní se opět probouzí hokejová sezóna. Tento týmový
zimní sport je jedním
z nejrychlejších na světě. Hraje se
na ledě a hráči mohou dosáhnout
velmi vysokých rychlostí, vystřelený puk potom až i 160 km/h.
Hokej vznikl ke konci 19. století
v Kanadě, ale brzy se rozšířil
i do Evropy. První záznam o
hokejovém utkání pochází z 3.
března 1875 v Montrealu.
Pravidla:
Hra se dělí na 3 třetiny po 20
minutách. Hraje se na ledním
hřišti, kde proti sobě nastoupí dva
týmy po 6 hráčích, kteří jsou v
yzbrojeny hokejkami, chrániči,
bruslemi... Cílem každého týmu
je vstřelit do soupeřovy branky co

nejvíce gólů. Čistost a správnost
hry hlídají rozhodčí.

Jsme téměř pravidelnými sběrači
medailí z každoročních mistroství
světa.

Andrea Bělohlavová, sekunda

Česká reprezentace disponuje
jedněmi z nejlepších hráčů světa –
např.: Jaromír Jágr, Tomáš
Vokoun, Tomáš Plekanec, Roman
Červenka a mnohými dalšími.

Komiks
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Na co jít do kina

Do kina
Hobit – neočekávaná cesta
- dobrodružná pohádka
Kozí příběh se sýrem
- animovaná komedie
Twilight Saga: Rozbřesk 2. část
- dobrodružná komedie
Faust
- drama, pohádka
Pí a jeho život
- dobrodružné drama
Ladíme
- komedie
Oui, Šéfe!
- komedie

Z filmu Hobit

Ota Podlipný, sekunda
Z filmu Ladíme

Osmisměrky a vtipy

Co přináší vánoční stromeček lidem?
V paneláku – pocit uvolněnosti
a svobody, ale až v okamžiku
kdy jej vyhazujeme ven…:)

Na vánoční besídce vlezlo jedno
malé dítě Santa Clausovi na klín
a zeptal se jako všech dětí, co
by chtělo najít pod stromečkem.
Dítě vyvalilo oči a poklesla mu
brada. Po pěti vteřinách dítě
povídá: "Cože? Tys nečetl můj
e-mail?„.:)

Strýčku ,víš jaký vlak
má největší zpoždění?
Nevím
Ten co jsi mi slíbil loni
k vánocům.:)
Malý Filípek volá na maminku:
"mamí, mamí, stromeček hoří."
Maminka říká Filípkovi: "Filípku,
říká se svítí a né hoří."
A za chvíli volá Filípek zase:
"mamí, mamí, záclona už také svítí...„:)

Kateřina Průchová
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