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Vánoční tradice a zvyky
Vánoce se blíží a s ním i každoroční shánění dárků. V tomto čísle jsme pro Vás připravili tipy na vánoční
dárky z produkce členských výrobních družstev. Připomeňme si však také několik tradičních vánočních
zvyků a máme pro vás i kuchařské recepty na vánoční stůl.
Pouštění ořechových lodiček

Jmelí

Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to tajemný, ale především
krásný zvyk a také ukrácení chvíle při čekání na Ježíška. Do půlek
vlašských ořechů nakapeme vosk a připevníme tak do nich malou
svíčku. Každý člen rodiny pustí svou lodičku v umyvadle. Pokud
naše lodička zůstává u břehu, říká se, že nás v příštím roce nečeká
žádná výraznější změna. Pokud lodička pluje bok po boku s jinou,
čeká nás údajně tolerance, láska od toho druhého nebo někdo
nový v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními, symbolizuje
to vzájemnou úctu a semknutost. Když se loďka potopí, značí to
problémy.

Představuje rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod
jmelím, přinese to vaší lásce štěstí a plodnost.
Vánoční betlém
V kostelech bývají o vánocích vystaveny velké betlémy, někde lze vidět jesličky doplněny o živá zvířata.
Kdo chce mít betlém doma, zpravidla se prodávají zhotoveny z keramiky nebo z papíru.

Lití olova
Betlémská hvězda
Sehnat olovo dnes může být problémem. Můžete ale navštívit
třeba prodejnu rybářských potřeb a kupte si olůvka sloužící jako zátěž na vlasec. Náš tip na rybářské potřeby: SONA, výrobní družstvo, Žďár nad Sázavou, www.sona.cz. Olůvka roztavte v kovové
nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov
opatrně lijte do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po
pěti minutách a teprve potom ho vytáhněte z vody za účelem prozkoumání odlitku. Rovné čáry znamenají spokojený, klidný život,
čáry vlnité nejasnosti, zmatky, cestování a čáry jako půlkruh značí falešného přítele, zradu či rozchod. Pokud olovo bude vyhlížet
jak uzavřený kruh, znamená finanční zisk či dědictví, neuzavřená
kružnice naopak zklamání, špatné zdraví či špatnou finanční situaci. Dva kruhy značí svatbu, čtverec harmonický život. Pro štěstí
v podnikání hledejte trojúhelníky, hvězdy představují úspěch úplně
ve všem.
Rozkrajování jablek

Podle Bible se na nebi v době narození Ježíše objevila velká hvězda. Taková, jaká je vidět v každém betlému. Dnes už
každý ví, že hvězda s chvostem není pravou hvězdou, ale kometou. Podle astronomů se však v době narození Krista žádná
kometa na nebi neobjevila. Dokonce slavná Halleyova kometa
prošla přísluním v roce 12 př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. objevila se tedy buď příliš brzo nebo příliš pozdě. Hvězda s
chvostem se stala tradicí až v 15. až 16. století. Jako kometu
zobrazil Betlémskou hvězdu do vánoční scény poprvé zřejmě
italský malíř Giotto di Bondone (1267 – 1337), a to v roce
1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Dílo
bylo inspirováno úkazem Halleyovy komety v září 1301. Na
jiných středověkých obrazech, například třeboňském Narození
Páně, bývá Betlémská hvězda zobrazena mnohem nenápadnější. Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se ustálil
i zvyk vyobrazení hvězdy, obvykle komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou rodinou.
Vánoční koledy
Měly by nás provázet sváteční vánoční čas a spolu s františky
a purpurou vytvářet tu pravou vánoční atmosféru. Že se necítíte na
to koledy zpívat? Pořiďte si vánoční CD koled, které si doma můžete
pustit k navození té správné vánoční nálady. Víte, že nejslavnější
vánoční písní je skladba Tichá noc a na Štědrý večer se zpívá přibližně ve 230 jazycích? Premiéru měla v roce 1818 v salzburském
Oberndorfu. Autorem textu byl místní farář Josef Mohr, hudbu složil
Franz Xaver Gruber.
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Zlaté prasátko
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U štědrovečerní večeře se tak zjišťuje, jak to bude se zdravím
jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý, kdo rozkrojí
jablko napříč a najde hvězdičku, bude se po celý rok těšit zdraví.
Křížek neznamená nic dobrého.

Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten,
kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Je ale možné, že neuvidí nic, kromě hladových členů rodiny, které prasátko marně
vyhlíželi spolu s ním.  Ke společné večeři se usedá, jakmile
vyjde první hvězda. Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek
peněz.

výrobní družstevnictví

Vánoční recepty
Kapr dušený v jablkách
800 g očištěného kapra, 250 g jablek,
25 g strouhaného perníku, 70 g rozinek, 30 g medu, 25 ml citronové šťávy, 60 g cibule. 300 ml vína, rostlinný
tuk, bobkový list, skořice, sůl
Naporcovaného kapra osolíme a s na
drobno nakrájenou cibulí opečeme na tuku.
Přidáme citrónovou šťávu, polovinu doporučeného množství vína a bobkový list. Přiklopíme
a necháme chvíli dusit. Pak kapra vyjmeme a
dáme stranou. Do stejného kastrolu vložíme
rozkrájená oloupaná jablka, skořici a necháme rozvařit. Mezitím dáme nastrouhaný perník do zbylého množství vína a necháme máčet. Jablka prolisujeme na kapra a zalijeme druhou polovinou vína. Přidáme
spařené rozinky a připravený med. Ještě 10 minut podusíme.
Podáváme s vařeným bramborem. Kapra můžeme také podávat se zeleninovým nebo luštěninovým salátem.

Kuličky ze sušeného ovoce
200 g sušeného ovoce (např. rozinky, datle, hrušky, meruňky, atd…), 150 g vlašských ořechů, kokosová moučka na obalení
Všechny suroviny kromě kokosové moučky, smícháme dohromady, rozemeleme nebo rozmixujeme a vypracujeme tuhé těsto. Z těsta tvoříme kuličky, které na závěr obalíme v kokosové moučce.
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Kuchařské recepty
poskytl server
H

H
www.elisting.cz.
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Rybí polévka s houbami

Ryby nakrájíme na větší kousky. Zalijeme asi
2 l vody, osolíme a na mírném ohni uvaříme do
měkka. Rybí vývar přecedíme. Z masa vyjmeme
kosti a dáme ho stranou. Do vývaru přidáme nakrájené houby, pórek, cibuli a papriku. Povaříme
a podle chuti polévku okořeníme. Zakapeme citrónovou šťávou a přidáme rybí maso. Prohřejeme a na závěr posypeme petrželkou.
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3/4 kg vykuchaných ryb i s jikrami nebo
mlíčím, 300 g čerstvých hub (žampionů), 1 pórek, 3 cibule, 3 zelené papriky,
1 lžíce mleté sladké papriky, mletý pepř,
zelená petržel, citronová šťáva
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Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby
Krtek přistižen

Slavný Krtek z rakety Endeavour přistál na planetě Zemi spolu s kosmonautem Andrew Feustelem, ovšem
lítání se mu zalíbilo natolik že se rozhodl v něm pokračovat. Své by o tom mohla povědět malá Eliška.
Krteček je její velký kamarád a nedá na něj dopustit.

K

našla zahrabané v hromádce a její maminka nám je poslala,
abyste i vy mohli vidět, jak Krtek zase řádil.
Nevěříte? Pořiďte ho domů i vašim dětem. Vánoce jsou k tomu
dobru příležitostí, pokud se vám ovšem podaří toho malého roztomilého nezbedu chytit a zabalit do vánočního balíčku.
www.mubrno.cz
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rtek šel po přistání
na Zemi okamžitě
vyrýt
hromádku,
aby nevyšel ze cviku. Jakmile z ní vylezl, oklepal
ze sebe hlínu a vyrazil za
Eliškou domů. První den s ní
usínal v postýlce. Však byl
také z toho letu pořádně
unaven. Další den už mu
ale otrnulo a chtělo se mu
opět lítat. Nevěříte? Jen se
podívejte. Krtek se zkrátka
stavu beztíže a lítání nemohl nabažit a tak se rozhodl v tom pokračovat i nadále. Aby toho
nebylo málo, schoval všechny usvědčující fotografie. Eliška je ale
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www.dokosmuskrtkem.cz
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f
f

f f tip na vánoční dárek
Bezva

f

Nevíte co pořídit svým nejbližším pod stromeček ?

ff

Výrobní družstvo Směr, Vám doporučuje kreativní stavebnici TEIFOC. Tato stavebnice je určena pro malé i velké stavebníky bez
rozdílu věku. Stavebnice je vyrobena z přírodních materiálů a je zdravotně nezávadná. Cihličky velice kvalitní repliky skutečných
cihel (pravá pálená) a malta je směs kukuřičného škrobu s pískem . Stavebnice lze mezi sebou různě kombinovat a tím vytvářet další
naprosto originální a jedinečné stavby.

Se stavebnicí si lze opakovaně a opakovaně hrát, stačí po vyschnutí malty a pokud si chcete postavit něco jiného, položte domeček na pár hodin do vody, malta se rozpustí , cihličky očistěte a
usušte a stavte znovu a znovu . Stavebnici lze objednat a zakoupit ve všech slušných internetových
obchodech

A pro jiné zde máme bezvadné kolekce našich tradičních hraček a plastikových modelů.
K dostání ve všech dobrých prodejen hraček a modelářských prodejen.
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SMĚR v.d
Bellova 124
10900 Praha 10
email: prodej@smer.cz
http: www.smer.cz
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„SMĚLE BER, HRAČKU SMĚR!“
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Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
Šperk udělá radost každé ženě…

Skleněné šperky ze sociálního družstva Podané ruce mohou být zajímavým tipem na vánoční dárek pro
vaši partnerku. Každá žena má ráda originál a zpravidla nesnese, když potká druhou ženu, která nosí
to samé co ona…

P

rávě u těchto šperků se to nikdy stát nemůže. Každý z nich
je totiž originálem a nikdy nejsou dva stejné šperky naprosto totožné. Šperky výrobce družstvem Podané ruce jsou zároveň dobrým kompromisem mezi skleněnou krásou a příznivou
cenou. Navštivte odkaz, www.vitrazesarka.cz, kde naleznete
více variant a e-shop.
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www.vitrazesarka.cz
www.podane-ruce.estranky.cz
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DUP - družstvo Pelhřimov

Vánočním dárkem může být manikůra
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Zejména muži často přemýšlejí, jaký dárek vybrat pro své dámy. Jedním z dárků, které udělají radost,
může být manikůra či kosmetický kufřík od výrobce DUP Pelhřimov.

www.dup.cz
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů,
Proseč u Skutče
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Stojánek na ubrousky
103-0351
(dodáváno bez ubrousku)

Lipová miska
171-1601 160x70 mm
171-1602 180x70 mm
171-1603 200x70 mm

Stojánek na hrnečky
103-0355

Chlebník slza
103-0462
Prkénko s plastovým víkem
103-0400 280x19 mm

prosinec 2011
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Stojan na víno
103-0095

Prkénko na pečivo
103-0349

Polička s kořenkami
103-0484

Prkénko s drážkou
103-0331 300x200x19 mm
103-0332 350x250x19 mm
103-0333 450x300x19 mm

Mezzaluna
103-0402

Bukový talíř
103-0478 300x40 mm
103-0476 355x40 mm

Polička s 12 kořenkam
103-0492

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
539 44 Proseč u Skutče 149
Tel.: +420 469 321 196
Fax.: +420 469 321 168
www.dipro-prosec.cz
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
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DÍLO,
výrobní a obchodní družstvo, Svratouch
Vánoce se blíží…
Začátkem prosince začínají hospodyňky přemýšlet, jaké vánoční cukroví letos upečou…
Přinášíme Vám tipy z výrobního družstva DÍLO Svratouch.

D

ružstvo nabízí formičky na pracny, vykrajované cukroví
či tvořítka do masových strojků. Nabídka je doplněna
praktickými pomůckami, jako praktická malá struhadla,

která mohou posloužit na nastrouhání koření, anebo posypové
nádobky, zpravidla použité jako cukřenka.
Kdo bude nejlepší?www.dilo-svratouch.cz
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Mrkvové koláčky

H

200 g celozrnné pšeničné mouky, 200 g mrkve,
120 g Hery, 30 g cukru, 1/2 prášku do pečiva,
meruňková zavařenina na spojování.
Mrkev očistíme a nastrouháme na jemném struhadle. Z mouky, mrkve, cukru
a Hery vypracujeme těsto. Je-li příliš
tuhé, přidáme několik lžic vody.
Tvořítkem vykrajujeme kolečka
nebo jiné tvary. Pečeme na
vymazaném plechu při teplotě 160 až 165 stupňů

do růžova. Upečené koláčky spojujeme meruňkovou marmeládou a ocukrujeme.
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Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
je výrobcem Českých slavíků

V sobotu 26. listopadu se uskutečnilo v budově Státní opery Praha slavnostní vyhlášení výsledků ankety
Český slavík Mattoni. Nejoblíbenějším zpěvákem roku se stal tradičně Karel Gott s počtem 32 565
bodů. První místo mezi zpěvačkami obsadila též tradičně Lucie Bílá se 42 242 body, čímž současně
získala prvenství v celé anketě. Kapelní zlato si vybojoval Kabát s 23 079 body. Slavnostní večer se nesl
v duchu předávání cen „Českých slavíků“ ozdobených českými granáty. Výrobcem cen, které vítězové
ankety převzali, je Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov.

D
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ruhé místo mezi
zpěváky náleží
Tomáši Klusovi,
třetí místo obsadil Michal
David. Mezi zpěvačkami druhé místo obsadila Lucie Vondráčková,
třetí Ewa Farna. Kapelní pozice jistili druzí
NIGHTWORK a třetí
pak česká stálice CHINASKI. Držitelem ceny
Rádia Impuls za nejoblíbenější píseň se stal Petr
Kolář s písní „Navzdory
hříchům“. Vítězem kategorie MTV videoklip
roku 2011 se stala kapela CHARLIE STRAIGHT.
Český slavík zaznamenal také skoky – směrem
nahoru se to nejvíce podařilo mladičké zpěvačce a účastnici soutěže
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SuperStar Monice Bagárové, která získala ocenění Skokan roku. Objevem
roku se naopak stala další SuperStar - zpěvačka
Gabriela Gunčíková.
Připomínáme,
že
ceny družstvo Granát
vyrábí již od roku 1996.
Stálo u zrodu soutěže,
kdy se na základě návrhu akademické sochařky
Heleny Hrabové přetvářel její nákres Hlavní ceny
– Slavíků – do skutečné
podoby. Ceny pro absolutního vítěze se vyrábějí
podle technologie firemních designérů. Cena pro
skokana roku vznikla ve
spolupráci se sklářskými

výtvarníky ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Novém Boru. Na skleněných doplňcích se podíleli také výtvarníci
ze SUPŠ sklářské v Železném Brodě. Vrchní spirála hlavní ceny,
která je uměleckým ztvárněním slavíka, je vyrobena ze zlaceného stříbra a osázena 89 českými granáty a jedním kamenem
z horského křištálu.
Po vyhlášení výsledků Českého slavíka následovala tisková
konference a afterparty v hotelu Ambassador. Vyhlášení mohli
sledovat televizní diváci v přímém přenosu. Kompletní výsledky
můžete najít na internetových stránkách soutěže.
www.granat.eu
www.ceskyslavikmattoni.cz

Darovat láhev dobrého vína

je originální způsob, jak vyjádřit poděkování
obchodním partnerům, klientům či zaměstnancům.
Templářské sklepy Čejkovice pro vás zajistí:
lahodné víno z exkluzivní řady Sanctus Victoria
potisk etikety nebo visačky firemním logem
kompletaci lahví do dárkových balení (možnost dodat vlastní balení)
Templářská vína navíc splňují institut náhradního plnění,
protože jsou vyráběna v chráněných dílnách.

TIP !

Tiché víno v hodnotě do 500 Kč
označené logem společnosti může být
nakoupeno jako propagační předmět
a lze jej zahrnout do nákladů.

NOV
0 INKA

l
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www.templari.cz
www.templarske-sklepy.cz
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TETRONIK –
výrobní družstvo Terezín
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Dobrý den,
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od 21. září používám mini LED
lampičku od Vás a rozhodla
jsem se, že se s Vámi podělím
o zkušenosti :-).
Musím říci, že během prvních
2 - 3 týdnů se mi akné rapidně
zhoršilo. Ale nevzdávala jsem
to. Pravidelně jsem svítila ráno
i večer. Obličej jsem si rozdělila
na čtyři části a každou
jsem osvětlovala šest minut.
A jednou týdne jsem si zašla
ke kosmetičce, která má Vaši
profi lampu a pod ní jsem ležela
40 minut.
Teď už se mi pleť tak zlepšila,
že už pravidelně osvětluji jen
bradu 24 minut a 24 minut
čelo. Ale je to lepší. Říkám si, že
počáteční prudké zhoršení pleti
signalizovalo začínající proces
hojení.
Při světelné terapii používám
konopnou kosmetiku a mohu
Vám říci, že jsem nečekala,
jak rychle se zlepšení po tak
hrozném
zhoršení
dostaví.
Takže lampičku mohu jen
doporučit a do budoucna si
určitě od Vás pořídím profi
lampu.
Mějte se moc hezky a držím
Vám palečky, at se Vám daří.
Marika Krobotová z Rumburku
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BÍLÉ VÁNOCE
s ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo
Dovolujeme si představit novou řadu profesionálních bezmazných
pístových kompresorů

oilless
Bezmazné pístové kompresory nalézají své uplatnění v odvětvích
s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu, jako např. ve farmacii,
zdravotnictví, potravinářském nebo, chemickém průmyslu, atd.
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo nabízí bezmazné pístové
kompresory ve výkonech 8, 25 a 60 m3/hod. a s několika
variantami tlakových nádob.

Více informací naleznete na www.orlik.cz

Za nákup bezmazných pístových kompresorů obdrží zákazník na
vyžádání doklad o tzv. náhradním plnění.
Kontakt: ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo
Kubelkova 497, 560 82 Česká Třebová
Tel: 465 507 111; Fax: 465 533 018, e-mail: prodej@orlik.cz
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