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www.opavskydenik.cz

KRAKOV
Kdy: 1.–24. prosinec
Kde: Na hlavním náměstí v centru
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Bohu-
mín 160 km 
Vánoční trhy v polském Krakově mají dlouhou tradi-
ci. Návštěvníci cestu na trhy spojují také s prohlídkou 
historických památek. Milovníci specialit jistě ocení 
místní medový nápoj, pitný med (není to medovi-
na), který se vyrábí podobně jako víno. Náměstí 
provoňují i další dobroty jako bramboráky, pečená 
selátka, klobásy či smažení 
pstruzi.

LINEC
Kdy: 19. listopad – 23. prosinec 
Kde: Hlavní barokní náměstí v centru města
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu  
Studánky 34 km
V prosinci tu pravidelně odpoledne (od 17 hodin) 
vystupují dechovkové kapely a pěvecké sbory. 
Trhy nejsou příliš velké, a mají tak komorní 
atmosféru. Jsou tak ideální pro ty, 
kteří netouží po  velko-
městském ruchu, ale 
spíš hledají únik 
od předvánočního 
shonu. Kdo se 
chce zahřát sva-
řeným vínem, 
moštem nebo 
punčem a záro-
veň se kulturně 
povznést, může 
navštívit stánek 
studentů místních 
uměleckých oborů.

Linec

Norimberk

NORIMBERK
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec 
Kde: Na náměstí Hauptmarkt
Jak je to daleko: 150 km z hraničního přechodu 
Rozvadov 
Na jednom z největších německých trhů 
se v bavorském  Norimberku setká-
vají lidé už čtyři století. První se 
údajně konaly  už v roce 1628. 
Samo město se prezentuje 
jako domov  „originálního 
Ježíška“. Vánoční zboží 
můžete vybírat ve více 
než dvou stech dřevěných 
a látkových stáncích. Místní 
speciality? Proslavené jsou 
tradiční vánoční perníčky, 
malé bílé klobásky a speciální 
svařák.

DRÁŽĎANY
Kdy: 25. listopad – 24. prosinec
Kde: Největší místní trh Striezelmarkt se koná  
na náměstí Altmarkt

Jak je to daleko: 40 kilometrů od hranic po dál-
nici E55/A8 

Jeden z nejstarších a nejvelkolepějších 
vánočních trhů v celém Německu čítá 

na 250 stánků. Věhlasné jsou třeba 
dřevění ozdoby z Krušnohoří. Spe-
cialitou jsou místní vánoční štóly  
zvané Strützel či malé fi gurky 
kominíků  vyrobené ze sušených 
švestek. Za vánoční atmosférou 
do saské metropole vyráží 
každoročně stále více Čechů. 
Mají možnost využít i vánoční 

posílené spoje, které vypravují 
společně České dráhy a Deuts-

cheBahn. Lístek platí i jako jízdenka 
na městskou  dopravu v Drážďanech.

VÍDEŇ

Kdy: 
12. listopad  
až 24. prosinec 
Kde: Největší trh 
Christkindlmarkt se 
odehrává před radnicí  
na náměstí Rathausplatz  
(Radniční náměstí)
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu Hevlín 70 km
Radničnímu náměstí, na které se vměstná 150 stánků, 
dominuje obrovský adventní věnec s průměrem 12 metrů. 
Na nedalekém náměstí Marie Terezie na návštěvníky čeká 
vánoční vesnička – přes 60 dřevěných stánků s řemeslnými 
výrobky. Vánoční atmosféru v císařských kulisách zažijete 
před zámkem Schönbrunn. Opozdilci mohou až do 
8. ledna navštívit zimní trhy v legendárním parku Prater. 
Vedle vídeňských specialit jako Sachrův dort či Mozartovy 
koule na vánočních trzích můžete ochutnat punč,  perník 
nebo pražené mandle a kaštany.

BRATISLAVA
Kdy: 25. listopad  – 23. prosinec
Kde: Na třech náměstích – Hlavním, Františ-
kánském a Hviezdoslavově
Jak je to daleko: Z hraničního přechodu 
Břeclav 64 km  po dálnici 
Zdejší trhy se odehrávají v poklidné atmosfé-
ře.  Jsou rájem pro labužníky, kteří si mohou 
pochutnat  na tradičních specialitách jako 
jsou halušky, zelňačka, lokše, pečené ryby 
a  ze sladkostí kromě vánočního cukroví  
třeba medovník. Nechybí ani svařené víno 
či medovina, tvrdý alkohol ani pivo se zde 
ale  prodávat nesmí.

Krakov

Bratislava

Vídeň
Linec

Norimberk

Drážďany

Více informací o adventních trzích 
v blízkém zahraničí najdete od 12. prosince 

v novém seriálu vašeho Deníku

Drážďany

Bratislava

Vídeň

Krakov

Přijďte zpívat koledy
Milí čtenáři,

vánoční svátky jsou mož-
ná nejkouzelnější momenty
v roce a adventní dny před
nimi jsou magické. Zpívání
koled je jednou z nejpev-
nějších tradic, které k na-
šemu životu patří. Proto vás
všechny zveme, ať si koledy
zazpíváte s ostatními čte-
náři Deníku. 14. prosince v
18 hodin se na ostravském
Masarykově náměstí pod
profesionální taktovkou
dáme do zpěvu tří koled a
bude u toho i štáb televize
Nova, která je partnerem ce-
lé akce. Atmosféru zachytí

také reportéři Deníku.
Přijďte, přijeďte i z okolí, vy-
chutnejte si pohodovou ad-
ventní atmosféru s námi.

Vánoce jsou pro většinu z
nás skutečně největšími
svátky, přijďte se jejich at-
mosféry nadýchnout s ná-
mi.

Tomáš Šiřina,
šéfredaktor

Dobrá zpráva

Mandlová štóla a svařák
Letos za vánoční atmosférou za hranice vyrazí tisíce Čechů. Vyberete si i vy z nabídky trhů?

Předvánoční
nákupy
Dejte si pozor
na kapsáře ...4

Vánoční atmosféra
Jaké akce chystají
města v okrese
před Vánocemi? ...uvnitř
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Léto 2012 v prodeji !

až 20%* sleva
za včasný nákup do konce prosince

Pobyt pro DÍTĚ
ZDARMA**

SLEVA pro seniory
až 25%**

CK Ostrava  � 596 124 087
CK O. - Avion Shopping Park  � 595 782 642
CK F.-Místek  � 558 434 877
CK Karviná  � 596 311 010
CK Nový Jičín  � 556 701 598
CK Opava  � 553 711 202

* Ze základní ceny pro členy Clubu Čedok, ostatní klienti čerpají
slevu až 17 % základní ceny  ** Platí pro vybrané zájezdy ze
základní ceny. Podmínky viz katalogy.

Žádejte nové katalogy !

Široká nabídka odletů z Ostravy

Otevřeno na stříbrnou 
a zlatou neděli !

�
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Santa Claus má do školky dveře zavřené
KLÁRA JAROŠOVÁ

Vánoční atmosféru vnímá-
me všichni – ať chceme,

nebo nechceme. Jinak to ne-
mají ani děti. Na to, jaký po-
hled mají na Vánoce, jak si
představují Ježíška a co by si
přály pod stromek, jsme se ze-
ptali učitelky v Mateřské škole
Havlíčkova Pavlíny Spívalové.
Kdy se ve školce probouzí vánoční
čas?
Nejprve se začíná přípravou
na čerta a Mikuláše. Ze spo-
lečnosti Model obaly nám
vždycky pošlou pár zaměst-
nanců v převlecích, kteří vy-
tvoří pěknou atmosféru, aby
se děti nebály. Přesto se na-
jdou hříšníci s černým svě-
domím, kteří se před nimi
snaží schovat u paní učitelky
na klíně. Kolikrát klín nesta-
čí, tolik se jich najde. Dárky
dostanou od společnosti Mo-

del obaly, přesto s dětmi vy-
rábíme i tematické drobnosti,
které si pak odnesou domů.
Vysvětlujete dětem smysl Vánoc?
Proč jim dárky nosí právě Ježíšek?
Starším dětem jsem loni vy-
světlila, kdo přímo Ježíš byl,
přestože nejsem věřící. Patří
to k historické tradici, se kte-
rou by dle mého měly být se-
známeny. Vždycky jim vy-
světluji, že Ježíš chtěl, aby se
lidé měli rádi a byli na sebe
hodní. Proto v průběhu roku
sleduje, kdo tak činí, a toho
pak odmění dárky.
Jak si děti představují Ježíška?
Je to případ od případu, kaž-
dé dítě je individuální a má
svou osobitou fantazii. Jed-
nou jsem se dokonce setkala
s tím, že mi chlapeček tvrdil
že Ježíšek je zvířátko, co má
bodlinky, na kterých nosí
dárky. Ve většinou případů si
ho ale představují jako svého

vrstevníka, někdy i se zlatý-
mi vlásky. Některé přímo ja-
ko malého andílka.
Musíte se ve školce vyrovnávat
s fenoménem jménemSanta Claus?
Vůbec Santu do školky ne-
pouštíme. Naštěstí máme ale
i rozumné rodiče, kteří ctí
české tradice. Opravdu u nás
vládne Ježíšek. Občas se ale
stane, že se některé z dětí ze-
ptá, kdo to teda ten Santa je.
Vždycky jim vysvětlím, že
Santa je Ježíškův kolega, kte-
rý roznáší dárky v Americe,
protože Ježíšek má toho na
Štědrý den hodně a až do
Ameriky by to nestihl.
Co je letošním hitemmezi dárky pod
stromek?
Naprosto vedou hračky cho-
dící, mluvící, zkrátka aby dítě
nějakým způsobem kontak-
tovaly. Velkým hitem jsou
například interaktivní zví-
řátka, které například po do-

teku vydají nějaký zvuk nebo
se pohnou. Pravda ale je, že
dětské dušičky lehce podléha-
jí reklamě, od toho se pak také
odvíjí přání pod stromeček.
Máte ve školce také vánoční besíd-
ky?
Klasické besídky jsme měli
každý rok. Děti předvedly ro-
dičům nacvičený program,
pustili jsme si koledy a užili
jsme si vánoční pohodu. Letos
jsme se rozhodli to obměnit.
Vánoce oslavíme formou tvo-
řivých dílniček, kdy přijdou
rodiče a s dětmi budou pro-
cházet jednotlivé třídy, kde na
ně bude čekat tvořivá tema-
tická činnost. Důvodem je,
aby rodiče trochu pronikli do
dětského světa, poznali ka-
marády svého potomka záro-
veň se s dětmi sblížili při spo-
lečné práci. V dnešní uspě-
chané době jsme to vyhodno-
tili jako nejlepší variantu.

UČITELKA Pavlína Spívalová děti seznamuje i s tím, kdo byl Ježíšek. Ně-
kdy ji ale děti překvapí svou fantazií. Foto: archiv mateřské školy
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Ocen ní
VYNIKAJÍCÍ RATING AA

2010

Stavitel nízkoenergetických zd ných dom

EKONOMICKÉ STAVBY a.s., Ke K ižovatce 466, 330 08 Zru  - Senec, tel./fax: +420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz

60 referen ních dom  po celé R

   excelentní kvalita dom

   zd né nízkoenergetické domy

   projekt a stavební povolení zdarma

   jedni ka eského trhu

SPLÁTKA V PROGRAMU

Génius 9.475 K m
sí

nDominik 8

dispozice: 4+1+G cena v etn  DPH

Opravdu

CHYTRÝ ZP SOB
jak se vyhnout jednání

s bankou a placením nájmu 

zárove

SPLÁCET sv j d m

více na našich webových stránkách

CHYTRÝ
NÁJEM
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Sedm let a sedm různých Vánoc
Roman Vehovský. Mladý muž, rodák ze Štěpánkovic, cestovatel a fotograf se na podzim
roku 2002 vydal autostopem na cestu a domů se neplánovaně vrátil až po neuvěřitelných
sedmi letech
TOMÁŠ PUSTKA

Štěpánkovice – Projel skoro
celou Asii a Austrálii, kem-
poval, na cesty si přivydělá-
val na farmách, brigádách či
prodejem svých fotografií a v
Japonsku nalezl také velkou
lásku, dívku jménem Naoko.
O všech svých příbězích na-
psal cestopis. Momentálně fi-
nišuje dokončení jeho druhé-
ho, závěrečnéhodílu.
V cizích zemích prožil Ro-

man rovněž sedmero nevšed-
ních Vánoc a čtenářům Dení-
ku teď popíše některé z nich.
Zároveň se jedná o úryvky z
obou dílů zmiňované knihy
Cestouosuduanáhody.

PlamínekVánoc
naNovémZélandě
Před vánočními svátky jsem
dorazil do univerzitního no-
vozélandského městečka Du-
nedin. To je branou k ná-
vštěvě poloostrova Otago,
který je jediným útočištěm
kolonie albatrosů, jež není
izolována na ostrově. O nic
méně vzrušující byl pohled na
nejmenší tučňáky, kteří sou-
sedí nejen se svým hnízdiš-
těm, ale i se svými rybářský-
mi rajony. Byly to krásné
předvánoční dárky nadělené
přírodou.
Pro ještě krásnější dárek

vánoční jsem musel do Dune-
dinu. Balíček z velké dálky,
ale určitě od osoby nejbližší,
říká mi usměvavá paní v
okýnku liduprázdné pošty. Je
Štědrý den a hodina před za-
vřením. Podle obalu, preciz-
ního balení, písma na origi-
nálně tvarovaném štítku a
vůně to nebylo pro pošťačku

těžké uhodnout. Ano, to je,
rozzářenýpřikývnu.
V Japonsku sice Vánoce

slaví, ale ne jako svátek nábo-
ženský, spíše romantický. A
romantický byl i obsah balíč-
ku. Ten jsem ovšem rozbalil
až večer. Napřed bylo třeba
zajistit něco dobrého k sněd-
ku pro štědrovečerní večeři a
dva vánoční svátky. To, že
bude vše dva dny zavřeno, má
za následek, že hodně potra-
vin se před zavíračkou slevu-
je až na zlomek původní ceny.
Jako Santa vycházím z ob-
chodu obtěžkán taškami cuk-
roví, sladkého pečiva i zapé-
kaných pochutin, vánočním
dortem, ovocem i jogurty.
Na Štědrý večer se obchody

vyprázdnily, ale zaplnily se
ulice a bary. Vánoce jsou pře-
de dveřmi. Japonsko na
drátě… Pro nás dva začaly
svátky už naším telefonátem.
Kromě krásných Vánoc přeji
Naoko také hodně zdraví.
Zrovna onemocněla. Náš spo-
lečný večer ovšem telefoná-
tem nekončí. Už odpoledne
jsem si našel od obydlí vzdá-
lené golfové hřiště. Jeho za-
střešená lavička se stane
mým přístřeším po dobu
svátků. V domluvenou hodi-
nu oba zapalujeme vánoční
svíčky, které jsme si mimo ji-
né navzájem poslali. Skrze
teplo a světlo svíce prožíváme
společné sváteční chvíle.
Další den ráno podle zažité

tradice pravidelného (vánoč-
ního) kontaktu volám domů.
Zastihnu rodiče a bratra Rad-
ka u štědrovečerní pohádky.
Přeji další krásné svátky. Ve-
čer se procházím zcela vylid-
něnými ulicemi. Takhle
prázdné město zažívám snad

poprvé. Osvětlené vánoční
stromky a výzdoba zcela
utichlých ulic a náměstí vy-
tváří naprosto jedinečnou a
neopakovatelnou atmosféru.
Takovou, kterou se jen tak
snadno nepodaří prožít.
Vzpomínám na místa a atmo-
sféry pěti Vánoc předešlých.
Zatímcomě kroky pomalu do-
stávají z jednoho konce ulice
na druhý, myšlenky mě rych-
le přemisťují střídavě mezi
domovem a Japonskem. Říká
se, že o Vánocích by člověk
neměl být sám. Ač zrovna v tu
chvíli jsem zcela sám, osamo-
cený se necítím vůbec. Nao-
pak, jsemsámse sebou…

Svátky pod
tropickou oblohou
Austrálie
Odpoledne 19. listopadu 2005
přistálo letadlo v Cairns. Vra-
cel jsem se po roce a půl na
cestách v Asii zpět do Austrá-
lie. Vyzvedl mě David, syn
českého emigranta, pana
Františka, který po válce
emigroval. U Dava jsem před
dvěma lety pracoval a teď
znovu začnu pracovat na far-
mě. Napřed však zavítám na
víkend k Františkovi a Dolo-
res, jeho rodičům. Malá ro-
dinná farma leží hned u dešt-
ného pralesa pod nejvyšší ho-
rou Queenslandu, Bartle Fre-
re. Pomalu se začal rozbíhat
pracovní kolotoč. Začátkem
prosince dorazil i brácha. Ra-
dek už v Austrálii několik
měsíců pobýval. Od doby, kdy
jsem vyrazil na cestu, jsem ho
neviděl…
Nějaký čas jsme pracovali u

Davida společně.

Na Štědrý večer jsme pozva-
li k večeři Dolores a Františ-
ka. Udělali jsme saláty.
Bramborový a ovocný. Do
ovocného salátu jsme nakrá-
jeli ananas, žlutý meloun, pi-
tahayu, kiwi, karambolu a
mango. Zalili jsme to kokoso-
vým mlékem a dochutili me-
dem. Jednodušeji – použili
jsme vše, co jsme uměli se-
hnat, kromě banánů a papájí.
Ty se na farmě konzumují po
zbytek roku. K bramborové-
mu jsme upekli přírodní říz-
ky. V noci jsme zavolali do-
mů.
Už je pár minut nový den a

myužpárhodin ležímev teplé
tropické noci v polohovacích
křeslech pod neskutečně
osvětlenou nebeskou klen-
bou. Místo vánočních světý-
lek na stromku máme nad
hlavou tisíce hvězd a Jižní
kříž je přijatelnou náhradou
hvězdy na špici. Tiše rozjí-
máme a vzpomínáme na mi-
nulé Vánoce a na naše nej-
bližší u nás doma. Australané
slaví až první vánoční svátek.
Všichni jsme jeli společně
posnídat do přírodní rezerva-
ce k Boulders, místu, díky
němuž jsem se před lety se-
známil s panem Františkem.
To, co se označuje BBQ, je
piknikové místo s grilem, kde
jsme připravili jídlo. Po sní-
dani jsme si šli zaplavat. Do-
jedli jsme společně grilovaná
křidýlka a chlebíčky a přesu-
nuli se na další jídlo k Fran-
tiškovi a Dolores. Před večeří
se rozdávaly papírové koruny
na hlavu a po večeři jsme si
rozdávali dárky. Byly to
zvláštní svátky, slavnostní
atmosféra a vůně jídla byla cí-
tit všude, ale purpura nikde.

Vánoce připomínal asi jen ka-
lendář a pravidelné roční vo-
lání domů. Avšak novoroční
ráno už bylo tradiční s bo-
lehlavem. Jel jsem totiž s
Radkem do Cairns zjistit, ve
které hospodě ti Australané
na Silvestra nejvíce popíjejí.
Oslava příchodu nového roku
byla fajn, ale podobná oslava

se dá zažít téměř všude.
Avšak vánoční rozjímání pod
zářící tropickou klenbou, v ti-
chu vlhké a teplé noci, je
vzácnouvigilií.
Kdo by se chtěl o Romanovi

Vehovském a jeho knize do-
zvědět více, může se podívat
nawebové stránky:

www.cestouosuduanahody.cz

V INDII Roman Vehovský poznal, že i když jsou pro místní obyvatele Vá-
noce den jako každý jiný, uctívají zde řadu podobných svátků.
Foto: Roman Vehovský
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4 x OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ DENÍK x extra

Buďte ostražití! Nákupní horečky využívají
s oblibou kapsáři a vykrádači aut
Dávejte si pozor na své věci, nic cenného
nenechávejte v autech, všímejte si svého
okolí a nebuďte lhostejní.

JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – S těmito již tradič-
ními radami přicházejí v
předvánočním období policis-
té a strážníci v Moravskoslez-
skémkraji.

Přestože do Štědrého dne
scházejí ještě několik týdnů,
vánoční atmosféra je znát na
každém kroku. Týká se to
zejména nákupních center,
kde lidévybírajídárkyprosvé

nejbližší. Do marketů však v
tomto období míří nejen zá-
kazníci, ale i dobře organizo-
vané skupiny zlodějů, které
okrádají nepozorné nakupu-
jící. Nenechavci se více než
jindy činí také na přeplně-
ných parkovištích, v pro-
středcích městské hromadné
dopravyinadalšíchmístech.

Rady
Policisté – stejně jako v minu-
lých letech – připravili na
předvánoční období různá

opatření. Mimo jiné posílili
hlídky na frekventovaných
místech. Vyrážejí také do ob-
chodních center, kde zákaz-
níky upozorňují na možná ri-
zika. „Preventivní akce mají
velký úspěch. Nakupující se u
nás zastavují a ptají se na vše,
co je zajímá,“ uvedl Petr Svo-
boda z ostravské policie s tím,
že i přes veškerá upozornění a
rady se najde nemálo těch,
kteří si o okradení téměř „ko-
ledují“. Své tašky nechávají
bez dozoru v nákupních vozí-
cích, zatímco si vybírají zboží
v regálech. Dopadnout pacha-
tele je velmi obtížné. Zloději
mají vše propracováno do po-
sledního detailu a mnohdy
pracují ve skupinách. V taš-
kách jsou často kromě hoto-

vosti i kreditní karty s přilo-
ženými PIN kódy, díky kte-
rým lze z bankomatu vybrat
peníze. Škody se pohybují
mnohdy v desetitisícových
částkách.

Parkoviště
Dalším zlodějským rájem bý-
vají parkoviště v okolí hy-
permarketů. Nad lehkomysl-
ností některých motoristů,
kteří ve svých automobilech
nechávají volně odložené ka-
belky, ledvinky či tašky plné
zboží, zůstává policistům ro-
zum stát. Přestože parkoviš-

tím v této době věnují zvýše-
noupozornost, nenív jejich si-
lách vše uhlídat. Zkušeným
vykrádačům stačí několik
sekund k tomu, aby vnikli do
vozidla. Nejrozšířenějším
způsobem je vypáčení zámku.
Zločinci si počínají velmi ra-
finovaně. Tělem zakryjí vý-
hled na dveře, aby vzbudili
zdání, že odmykají klíčem. Po-
té jenvezmouvěciazmizí.

Kromě klasických vloupání
do zaparkovaných aut se zlo-
ději zaměřují také na zákaz-
níky, kteří do svých plecho-
vých miláčků ukládají zboží z
vozíků. V té chvíli se zmocní

jejich tašek odložených na
předních sedadlech nebo ved-
le vozů. Motoristé přicházeli o
desetitisíce, někdy i statisíce
korun.

Cestování
Kromě obchodních center a
parkovišť si lidé musejí dávat
pozor také v městské hro-
madné dopravě. Scénář je
téměř vždy stejný. Neznámý
zloděj se zaměří na pasažéra s
batohem na zádech. Ze zava-
zadla mu vytáhne peněženku,
mobilní telefon i další cennos-
ti.

Nepřehlédněte

POZORNOST. Lidé by si v předvánočním období měli dávat velký pozor na své věci všude tam, kde je větší
množství lidí. Ilustrační foto: Deník

Rady, jak se nestat obětí zlodějů
b Nenechávejte odložené
věcivnákupníchvozících.

b Při zkoušení oblečení a
vybírání zboží mějte vozík a
svévěcistálevdohledu.

b Po zaplacení pečlivě
uschovejte své platební kar-
ty a peněženky – nedávejte je
na nákup uložený v nákup-
níchtaškách.

b Noste kabelku či tašku s
penězi těsněu těla s rukouna
zapínání.

b Pravidelněsiověřujte,zda
máte tašku zavřenou. Nej-
vhodnější jsou zavazadla se
složitějším způsobem uzaví-
rání.

b V tlačenicích a nepře-
hledných situacích buďte
obezřetní, ubezpečte se, zda
máte svévěci v kapsácha zda
se někdo nepokouší otevřít
vašitašku.

b Nikdy si nepište PIN na
platební kartu ani na přilo-
ženýlístek.

b Při placení nevystavujte
na odiv peněženku plnou
bankovek.

b Pozor si dávejte nejen v
obchodech, ale také na
poštách a v dopravních pro-
středcích.

b Ve svých vozidlech nene-
chávejte žádné cennosti, a to

anivzavazadlovémprostoru.

b Při nakládání zboží do
auta si pozorně všímejte po-
dezřelých osob. Je také vel-
mi riskantní nechat tašky
na sedadlech a jít vrátit ko-
šík.

b Pokud se již stanete obětí
zlodějů, ztrátu dokladů, kte-
ré mohou být zneužity, ne-
prodleně ohlaste policii. V
případě krádeže platební
karty kontaktujte banku a
proveďte zablokování.

b Peníze a kreditní karty
ukládejte do vnitřních kapes
oblečení. Nebezpečné je
umístění v zadních kapsách
kalhot.
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www.oc-silesia.cz
Otev�eno každý den 10.00 - 20.00. 

Tesco Hypermarket NONSTOP.

Najd�te v OC Silesia 
Mikuláše  s �ertem
a dostanete malou 

Mikulášskou nadílku!

a

u!

5. 12.
  15 - 18 h
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Lesy ČR pracují na obnově Krušných a Jizerských hor již 20 let
Lesy ČR dlouhodobě usilují 
o zlepšení stavu přírodního pro-
středí v Krušných a Jizerských 
horách zatížených průmyslovou 
činností.  Proto se zde již té-
měř 20 let zaměřují především 
na změnu druhové a věkové 
skladby lesních porostů. Plo-
cha porostů náhradních dře-
vin byla dnes snížena zhruba 
na polovinu. Místo nepůvodních 
dřevin začali lesníci postupně 
vysazovat dřeviny, které byly vy-
pěstovány ze semen sebraných 
v obou pohořích, a které zde 
mají svoje přirozené stanoviště. 

Do roku 2009 přitom Lesy ČR fi-
nancovaly v Krušných a Jizerských 
horách tuto přeměnu náhradních 
dřevin na porosty původní výhrad-
ně ze svých prostředků. Ročně šlo 
o částky v rozmezí 80 až 100 milio-
nů korun při obnově lesa v rozsahu 
600 – 700 hektarů. Protože se 
jedná o dlouhodobé a finančně ná-
ročné projekty, započaly Lesy ČR 
již v roce 2009 realizovat projekty, 
které, vzhledem k tomu, že byly 

kvalitně připravené, získaly finanč-
ní spoluúčast EU. Díky projektům, 
které jsou podporované  Evrop-
skou unií, počítají Lesy ČR s ná-
růstem rozsahu zalesnění na cca 
800 hektarů ročně. Projekty pro 
obnovu lesa v Krušných a Jizer-
ských horách jsou spolufinanco-
vány nejen Lesy ČR a Evropskou 
unií, ale také Státním fondem ži-
votního prostředí ČR. Díky tomu se 
tak lesy v Krušných a Jizerských 
horách dostávají do ještě lepšího 
stavu než byly v první polovině mi-
nulého století.

Na mnoha lokalitách také Lesy 
ČR obnovují les přirozeně – z pů-
vodního mateřského porostu tak 
postupně vznikne les nový. Všude, 
kde je to možné, lesníci tento při-
rozený způsob vzniku lesa podpo-
rují. Jediná možná cesta ke zlep-
šování stavu lesů je tak postupný 
návrat k jejich co nejpřirozenější-
mu stavu.

Změna druhové skladby lesů 
začala již v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. stole-

tí měla za následek zásadní změnu 
druhové skladby lesů v celé střední 
Evropě. Vysoká poptávka po kvalit-
ním stavebním dříví a výdřevě pro 
důlní díla vedla k tomu, že dle přání 
vlastníků vznikaly na velkých plo-
chách smrkové monokultury a v le-
sích začal převládat smrk ztepilý. 
Smrk má totiž bezkonkurenční 
technické vlastnosti, a proto na-
chází nejlepší uplatnění při využi-
tí dřeva. Prioritní roli tehdy hrála 
vlastníky vyžadovaná ekonomika 
pěstování a odbytu dřeva. Tyto lesy 
však byly náchylné k různým kala-
mitám, ať už způsobených biotic-
kými nebo abiotickými činiteli.

Imisemi zničené lesy pomohly 
zachránit náhradní dřeviny
Ve druhé polovině 20. století 

se v Krušných a Jizerských ho-
rách začaly objevovat velké ško-
dy způsobené imisemi na lesních 
porostech. Lesy začaly odumírat 
a vznikaly velké kalamitní holiny. 
V důsledku špatného stavu ovzdu-
ší tak musely být v osmdesátých 
letech minulého století v Krušných 
a Jizerských horách vytěženy de-
sítky tisíc hektarů lesů. Na vzniklé 
kalamitní holiny začali lesníci vysa-
zovat porosty náhradních dřevin, 
především smrku pichlavého, který 
byl zvolen z důvodu odolnosti vůči 
oxidu siřičitému. Tyto porosty dnes 
plní především půdoochrannou 
a vodohospodářskou funkci lesa. 

Smrku pichlavého v Krušných 
horách ubývá

V poslední době je dalším důvo-
dem obnovy lesa značné poškoze-
ní porostů smrku pichlavého hou-
bou kloubnatkou smrkovou, která 
se stala limitujícím faktorem exis-
tence těchto porostů. Při opako-
vaném silném napadení totiž strom 
přestává rašit a během několika let 

odumírá. Z dnešního pohledu je 
tato dřevina nevhodná z ekologic-
kého, ale i produkčního hlediska. 
Porosty smrku pichlavého postup-
ně chřadnou a odumírají.

Lesy ČR v Krušných
a Jizerských horách podporují 

produkční i mimoprodukční 
funkce lesů

Pro co nejširší podporu pro-
dukčních i mimoprodukčních funk-
cí lesů využívají Lesy ČR i možností 
spolufinancování z evropských 
zdrojů. Aktuálně jde například o   
„Projekt obnovy lesa v imisní oblas-
ti Krušných hor“ na území lesních 
správ Klášterec, Litvínov a Děčín 

a projekt „Vnášení původních dře-
vin do porostů CHKO Jizerské 
hory“. Oba projekty jsou spolu-
financovány z Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). 
Již nyní navíc Lesy ČR připravují 
druhou fázi navazujících projektů 
spolufinancovaných z OPŽP, která 
by měla odstartovat na jaře 2012 
v objemu cca 125 milionů korun.

Jen v Jizerských horách lesní-
ci na ploše téměř 3000 hektarů 
v následujících letech vysází další 
sazenice původních jizerskohor-
ských dřevin. Celkem půjde o více 
než tři čtvrtě miliónu kusů buku, 
smrku, jedle, javoru, jeřábu, jilmu 
a dalších druhů dřevin. Součástí 

projektů není jenom výsadba no-
vých stromků, ale také další péče 
o ně - ožínání, ochrana proti zvěři, 
prořezávky a další.

Kromě lesnického hospodaře-
ní jsou v popředí zájmu Lesů ČR 
i ostatní mimoprodukční funkce 
lesů a jejich zpřístupnění pro širo-
kou veřejnost. V rámci Programu 
2020, kterým podnik celostátně 
podporuje veřejně prospěšné 
funkce lesů, se v Krušných i Ji-
zerských horách daří zpříjemňovat 
pobyt návštěvníků lesa na turistic-
ky atraktivních místech hor napří-
klad budováním naučných stezek 
nebo odpočinkových či vyhlídko-
vých míst.

V rámci projektů podporovaných Lesy ČR a EU se počítá s nárůstem 
rozsahu zalesnění až na 800 ha ročně

Státní podnik Lesy ČR dlouho-
době spolupracuje s Jizerskou, 
o.p.s., která spravuje tratě Ji-
zerské magistrály, na vhodných 
úpravách trasy v celých Jizer-
ských horách. „Lesy ČR plní 
veřejný zájem a kromě péče 
o lesy je to i možnost rekreační-
ho a sportovního vyžití. Běžecké 
lyžování v Jizerských horách 
podporujeme a považujeme po-
třebné úpravy magistrály za náš 
příspěvek běžeckému lyžování 
v Jizerských horách,“ zdůrazňu-
je ředitel Krajského ředitelství 
Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář.

Návštěvníky magistrály čeká 
v nadcházející zimní sezoně ně-
kolik novinek. Jednou z nich je 
nově upravená lesní cesta ne-
soucí název Štěrková, po níž 
část oblíbené běžkařské trasy 
vede. Na dvoukilometrovém úse-
ku z křižovatky Vládní až k pří-
toku Černé Nisy je nový povrch 
a z okraje cesty zmizely nále-
tové dřeviny. Opravy se dočkal 
i mostek, který byl po loňských 
záplavách ve velmi špatném sta-
vu. Současně s opravami mostku 
byla provedena také sanace se-
suvu na přítoku Černé Nisy, který 

ohrožoval stabilitu cesty Štěrko-
vá. Pro zvýšení bezpečnosti tu-
ristů došlo v předmětném místě 
k instalaci dřevěných zábran.

Další novinkou je rozšíření 
prvního kilometru lesní cesty 
Elektrovod nad bedřichovským 
stadionem, odkud množství ly-
žařů na trasu magistrály vyráží. 
Z Bedřichova je to přitom hlavní 
nástupní místo na lyžařskou trať. 
Díky rozšíření se cesta Elek-
trovod stala bezpečnější, a to 
hlavně v prudkém sjezdu zpět 
do Bedřichova. 

Oblíbená Jizerskohorská ma-
gistrála nyní nabízí přes 170 kilo-
metrů lyžařských tras a lyžaři mo-
hou využít  22 nástupních míst. 
Během zimní sezony na ni podle 
údajů horské služby vyráží přes 
půl milionu lidí. Jizerská o.p.s. 
se o úpravu trati stará od roku 
1999. Na provoz Jizerské lyžař-
ské magistrály může veřejnost 
finančně přispět a to formou 
zaslání dárcovské sms ve tva-
ru DMS MAGISTRALA na číslo 
87 777. Cena dárcovské sms je 
30,- Kč, Jizerská magistrála ob-
drží 27,- Kč.

 

Lesy ČR dlouhodobě přispívají na úpravu běžeckých tratí
v Jizerských horách

Jizerskohorská magistrála překvapí lyžaře několika novinkami 

S příchodem předvánočního 
období se zvyšuje riziko krádeží 
nejen vánočních stromků, ale 
i jmelí, které roste jako polopa-
razit na větvích v korunách do-
spělých stromů. Lesy ČR proto 
posilují intenzitu dozoru v lesích 
a zároveň činí řadu preventivních 
opatření, aby ohrožené porosty 
ochránily. Trhání jmelí coby sym-
bolu Vánoc je přitom zakázáno 
zákonem o lesích a povolit ho 
může jen majitel nebo správce 
lesa. Lidé pokoušející se jmelí 
z lesů nelegálně získat totiž způ-
sobují nejen velké škody na stojí-
cích stromech, ale často ohrožují 
i svůj vlastní život.

Účinná opatření
V rámci prevence se lesníci 

v předvánočním čase pohybují ze-
jména v místech, která by zloděje 
mohla nejvíce nalákat. Dohled pro-

bíhá každý den nepravidelně v den-
ní či noční dobu. Samozřejmostí je, 
stejně tak jako loni, i spolupráce 
s Policií České republiky. Lesy ČR 
rovněž používají u mladých lesních 
kultur postřik chemickým rozto-
kem, který na stromcích není vidět 
a za chladu většinou ani cítit. Při po-
kojové teplotě však tato látka silně 
zapáchá. V neposlední řadě lesníci 
přistupují i k odstraňování bočních 
větví či přestříkávání větví a kmínků 
stromu barevným sprejem, čímž 
sníží estetickou atraktivnost strom-
ku. Lidem se navíc krádež stromků 
rozhodně nevyplatí: každému zlo-
ději totiž hrozí pokuta, která může 
dosáhnout až výše 15 000 Kč.

Zbytečné riziko i pokuty
Při krádežích navíc lidé riskují 

i své vlastní zdraví a životy, neboť 
jmelí roste až ve vrcholových par-
tiích stromů, a není proto snadné 

se k němu dostat. Lidé tak šplha-
jí do obrovských výšek, aniž by 
přitom měli odpovídající vybavení 
a znalosti. Před pěti lety na to do-
platil nedaleko Chrudimi mladý 
muž, který při nelegálním česání 
jmelí spadl z dvacetimetrového 
stromu a zraněním na místě pod-
lehl. Jiní nenechavci naopak po-
užívají k výstupu do korun stromů 
stupačky s kovovými hroty, které 
narušují kůru zdravých stromů. Ty 
jsou pak náchylnější k nákazám 
dřevokaznými houbami, což může 
vést až k úplnému odumření stro-
mů. Řada lidí se kvůli pár větvičkám 
jmelí nebojí ani samotný strom po-
kácet. Tomu, kdo bude při kráde-
ži jmelí přistižen, však nehrozí jen 
trest vysoké pokuty, v horším přípa-
dě totiž riskuje nebezpečí pádu, zá-
važného zranění či dokonce smrti. 
A za to pár větviček jmelí jistě niko-
mu nestojí.

Vánoční stromky z prořezávek
V  posledních letech je naprostá 

většina vánočních stromků na trhu 
pěstována specializovanými firma-
mi na plantážích mimo les, kde 
je možné dosáhnout významně 
lepšího estetického vzhledu než 
u stromků v lese. Lesy ČR mají 
k dispozici pouze velmi omeze-
ný počet tzv. vánočních stromků 
z nutných prořezávek provádě-
ných při běžné péči o mladé lesní 
porosty. Při prořezávce se odstra-
ňují především stromy netvárné 
a stromy, které by vadily růstu per-
spektivních jedinců. Tím se zvyšu-
je budoucí kvalita i stabilita lesa.  
Prořezávky vybraných smrkových, 
případně borových porostů však 
Lesy ČR ponechávají až na dobu 
těsně před Vánocemi. Výtěžek 
z prodeje vybraných stromků in-
vestují Lesy ČR zpět do nutné 
péče o les.

Krádeže vánočních stromků nebo jmelí se rozhodně nevyplatí

Za krádež stromku hrozí pokuta až 15 000 Kč

Stav lesů v Krušných horách se neustále zlepšuje
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Kapry bychom měli nakupovat
za podobné ceny jako loni
Proti loňsku neočekáváme zdražení.
A pokud ano, pak jen o pár korun. Tak
odpovídali prodejci kaprů a provozovatelé
rybníkářství. Stejné ceny jako loni slibovali
i prodejci vánočních stromků.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – „Loni jsme prodá-
vali ve stáncích kilogram vý-
běrového kapra od 86 do de-
vadesáti korun za kilogram.
Přímo u nás v sádkách v Žab-

ni jsme naše ryby nabízeli od
83 korun. Obdobné to bude i
letos. Zájemci si budou moci
koupit i amura, candáta, šti-
ku a sumce.Těmzákazníkům,
kteří chtějí rybu stáhnout a
vykuchat, budeme tyto služby
nabízet samozřejmě i letos. V
Žabni budeme zákazníkům
tento servis nabízet zdarma, v

Hrabové už bude muset zá-
kazník zaplatit odhadem ko-
lem šedesáti korun,“ uvedl
majitel společnosti Mistr
KaprRostislavSedliak.
Kapři z Rybníkářství Rych-

vald se loni prodávali za osm-
desát korun za kilogram. „Le-
tos se budeme pohybovat ko-
lem těch loňských cen. Pevné
ceny jsme zatímnestanovili, v
současnosti prodáváme kap-
ra po 75 korunách. Pokud
bychom zdražovali, tak v řá-
dech několika korun, odhadu-
ji to na dvě až pět korun na ki-
logram,“ uvedl jednatel rych-
valdských rybníkářů Hynek
Sochor. Podle něj sice lidé o

Vánocích nakupují pořád
hlavně kapry, přibývá ale i zá-
jemců o dravé ryby, jako na-
příklad štiku či candáta. „Ku-
puje se také tolstolobik, ten se
dá koupit za poloviční cenu
nežkapr,“ dodal Sochor.
Zdeněk Nehudek, který i v

minulých letech prodával ry-
by také v Ostravě-Hrabůvce u
Venuše, chce letos začít s pro-
dejem 12. prosince. „Nabízí-
me třeboňské kapry. Ceny by
se neměly lišit od těch loň-
ských. To znamená, že se ki-
logram bude prodávat něco
přes sedmdesát korun. Nabí-
zet budeme i amura,“ dodal
Nehudek.

Nepřehlédněte

KAPŘI. Ilustrační foto/Deník

Prodejci vánočních stromků:
Pro zdražování důvod letos není

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Lidé už neváhají
zaplatit za vánoční stromek i
více než tisíc korun. Na druhé
straně přibývá i těch, kteří
nakupují ty nejlacinější, kte-
ré na trhu jsou. „Stromky
střední kategorie se prodávají
velmi málo,“ vysvětluje pro-
dejce, který stromky nabízí v
Ostravěužněkolik let.

Kategorie stromků
„Co si máte pod pojmem
střední kategorie představit?
Jsou to takové stromky, za

které platíte od čtyř do sedmi
stovek. Nejsou to sice ty
stromky špičkové kvality, ale
na druhé straně ani stromky,
pod které se skoro stydíte ulo-
žit dárky,“ vysvětluje prodej-
ce. Podle něj není letos důvod,
aby se ceny vánočních strom-
ků proti loňsku výrazně mě-
nily. Například nejlevnější
smrčky se loni v Ostravě pro-
dávaly za 180 korun, borovice
už od 250 korun a jedle od 380
korun.

Prodej v prosinci
Ostravské městské lesy plá-
novaly prodej vánočních
stromků na plantáži v Barto-
vicích zahájit ve středu

7. prosince, prodávat by se
měly až do 23. prosince. V há-
jenkách v Plesné, Bobrovní-
kách a Proskovicích by měl
prodej vánočních stromků
začít 15. prosince.

Stokoruny
Ceny vánočních stromků
(včetně 10procentní DPH)
jsou na všech prodejních mís-
tech stanoveny bez rozdílu
výškynásledovně:

„Smrk se bude prodávat za
180 korun, borovice za 250 ko-
run a jedle za 380 korun. Po-
kud si budete chtít stromek
nechat zabalit, zaplatíte deset
korun,“ upřesnili zástupci
Ostravskýchměstských lesů.

Jaký dárek se stane hitem
letošních Vánoc? Určitě hračky
Plyšák, autodráha, panenky nebo nový mobil či notebook?
I tyto dárky budou patřit zřejmě mezi hodně žádané

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − Panenka, koník,
pejsek, to jsou plyšáci, šmou-
lové a svítící mořská víla. Ta-
kové je přání, které do dopisu
napsala na přání své čtyřleté
dcerky Johanky její mamin-
ka.

Podle Evy Karasové ze spo-
lečnosti Tesco budou největ-
šími hity letošních Vánoc u
dětí samozřejmě opět hračky.
„A to zejména auta, hlavně na
dálkové ovládání, napodobe-
niny hudebních nástrojů, ja-
ko například hrací papírové
kytary, pro holčičky pak

značkové panenky a různá
příslušenství, z nichž mezi
nejoblíbenější patří adoptivní
centrum. Z elektroniky je
největší zájem o LCD televize
a mobily, z DVD pak o díl
Harryho Pottera – Relikvie
smrti 2 a Auta 2, z počítačo-
vých her o SIMS 3 a Battle
field 3,“ upřesnilaKarasová.

Mezi top dárky budou podle
ní patřit i oděvy, kosmetika,
vybavení do domácnosti,
zimní sportovní výbava a
knihy. „Z nich je největší zá-
jem o encyklopedie Život zví-
řat a Ptáci, Zlatou knihu po-
hádek a Zlaté příběhy Čtyř-

lístku. U dospělých se na žeb-
říčku nejčastěji nakupova-
ných dárků hodně nahoře už
tradičně drží i různé speciali-
ty a značkový alkohol,“ doda-
la Karasová. Ti, kdo se ohlíže-
jí po netradičních dárcích na
internetu, si mohou pro daro-
vání vybrat například čoko-
ládový notebook, alkoholické
Člověče, nezlob se nebo hel-
mu pro pivaře. Ti zapomnět-
livější z nás, kteří se většinou
po ránu pravidelně marně
ohlížejí, čím by zamkli byt a
otevřeli auto, si mohou od Je-
žíška nechat nadělit třeba
hledačklíčů.

Deník zjistil
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Zveme Vás do značkové prodejny

a doporučujeme Vám vinylové podlahy

Prodejní místo:

V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Teslova 2, Ostrava

mob.: 721 223 953

tel.: 596 133 654

Po-Pá od 7.00 do 16.30 hodin

www.vpodlahy.cz

•  rychlá a snadná pokládka bez lepení
•  vynikající tepelná a zvuková izolace
•  možnost pokládky na podlahové topení
• záruka 10 let

Výhody vinylové plovoucí podlahy

Thermofi x
Výhody vinylových dílců

• vysoká odolnost k opotřebení a k vlhkosti
• nízká úroveň hluku, snadná údržba
• vhodné pro členité prostory a podlahové vytápění
• záruka 10 let
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EUROOKNA GOLD THERMO PLUS 92

ZA CENU GOLD 78
při podpisu smlouvy do konce roku 2011 AK

CE

EUROOKNA GOLD 78

ZA CENU BĚŽNÝCH
EUROOKEN
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

IZOLAČNÍ TROJSKLO

ZA CENU DVOJSKLA
při podpisu smlouvy do konce roku 2011

AK
CE

-5%
při platbě
do konce 
roku 2011

+

 a
kční sleva

Pozor od roku 2012 je zvýšené DPH!

www.tpeurookna.cz, tel.: 571 423 630

mimořádná nabídka

do konce roku

1
0
0
0
7
9
4
2
9
6
_
A

Získejte slevu 20%
na kuchyňskou linku
a ostatní nábytek na míru.

Platnost akce do 31. 12. 2011. Slevy se nesčítají a nelze je uplatnit na kuchyňské spotřebiče

Navštivte naše studio v Ostravě.

Ostrava
Kuchyňské studio IMPRO
28. října 2610/153
(naproti domu Energetiky)
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 774 555 111
tel.:+420 596 636 299
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Vánoce na talíři

Stranu připravila: Hana Porebská
Tel.: 602 530 166, e-mail: reporter.ostravsky@denik.cz

Jak vypadaly staročeské Vánoce?
Víte, jak vypadaly staročeské
Vánoce? Tak především svá-
tečnímu hodování předcházel
půst, který se přísně dodržo-
val po celý advent.
Štědrovečerní hostina bý-

vala z celého roku nejbohatší.
Dodržovala se spousta zvyků,
které měly zabezpečit hojnost

i zdraví a šťastný život rodiny
po celý rok.
Štědrovečerní menu vy-

cházelo z toho, co bylo doma k
dispozici – co se v létě urodilo,
vypěstovalo, usušilo a
uskladnilo. Ryba se začala ob-
jevovat pouze v 19. století, a do
té doby byla považována spíš
za jídlo postní. Dostatek jídla
na štědrovečerní tabuli byl
zárukou blahobytu v příštím
roce, přebytky hodování se
dávaly dobytku, kořenům
stromův zahradě a studni.
Předkové tento den neob-

jedvali, drželi půst, aby jim
Šprechta údajně neprovrtala
břicho a také proto, aby uvi-
děli pověstné zlaté prasátko.
Vyhlíželi na nebi první
hvězdu – ta byla znamením, že
mohou usednout ke slavnost-
ní večeři. Ubrus, který se pro-
stíral na štědrovečerní stůl,
se z magických důvodů ne-
směl sejmout až do Štěpána. U
štědrovečerního stolu měl se-

dět sudý počet lidí. Nohy stolu
se spínaly řetězem, což přiná-
šelo soudržnost a celistvost
rodiny v příštím roce. Provaz,
kterým byl stůl obtočen, brá-
nil zlodějům v přístupu do
domu. Na stole nesměly chy-
bět česnek, med, svěcená vo-
da, černý kmín – to na ochra-
nu před zlými vlivy. Upro-
střed stolu ležel vdolek zdo-
bený šípky a kolem něho po
hrsti obilí, máku, hrachu,
třeba i deset hromádek. Na
Štědrý večer nikdo neměl u
sebe žádnou cizí věc – v dal-
ším roce by ho čekala smůla a
neštěstí.
Večeře se zahajovala spo-

lečnou modlitbou a poděko-
vání Bohu za vše dobré, co
přinesl i co vzal. Jako první
chod se podával hrách. Podle
tradice spojoval všechny sto-
lovníky v dobrém i zlém. Hos-
podyně nejprve odebírala z
mísy hrachu po lžíci pro do-
mácí zvířata, potom si podle

vážnosti a stáří nabírali
ostatní. Následovala polévka
pro sílu, čočka, aby byly pení-
ze, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro štěstí, zelí na ochra-
nu před zimnicí, knedlík, aby
rodina byla stále syta, a tro-
chu ovocné omáčky –muziky,
aby nebylo žízně při polní
práci. Jako sladká tečka slav-
nostní večeře se servírovaly
vánočka a cukroví. Pila se bí-
lá káva, čaj, pivo, víno či pá-
lenka pro dobré trávení. Od
stolu nesměl nikdo vstávat,
dokudvšichninedojedli.
Hospodář přinášel do

místnosti stromeček ozdobe-
ný ořechy, perníčky, jablíč-
ky, sušeným ovocem, cukro-
vím, řetězy a svíčkami. Ten
ustrojil tajně během dne. Za-
palovaly se svíčky a zpívaly
koledy – zpívaly se každý ve-
čer, dokud se stromeček
neodstrojil. O půlnoci všichni
lidé šli do kostela na „půl-
nočnímši“.

Ilustrační snímky: archiv VLP a archiv

Vánoční rady do kuchyně
j Rybípolévka

bKapra na polévku vkládejte
jendo studenévody.
bRybu vařte pomalu (10 až 20
minut), napůl přikrytou po-
kličkou.
bRyba musí být celá pono-
řená.
bUvařenou rybu poznáte
podle toho, že se maso oddě-
luje odkosti.

j Bramborový salát:
bBrambory můžete uvařit
denpředem.
bBrambory před vařením
neloupejte – slupka zabraňu-
je rozpouštění vitaminů ve
vodě.
b Salát je nejlepší připravit
den předem a nechat prole-
žet.

j Kapr a ostatní ryby:
b Šupiny se lépe odstraňují,
pokud je ryba mokrá (stačí ji

před čištěním znovu pořádně
namočit).
b Při kuchání neprotrhněte
žluč – nachází se hned za hla-
vou.
bDušenou rybu můžete pod-
lévat vodou, vývarem či mlé-
kem.
b Pro smažení rybu nechte
odležet osolenou a pokapa-
noucitronem.
bKapří řízky lze obalovat ta-
ké v těstíčku z mouky, vejce,
vína a soli nebo v těstíčku z
mouky, soli, vejce, mléka a
sýra.
b Před obalováním řízky
osušte.
bRybí maso smažte zvolna v
dostatečném množství tuku,
kekonci prudčeji.
bRybu pečte zpočátku prud-
ce a pak zvolna dopékejte,
abymaso zůstalo šťavnaté.

Tradiční babiččin
bramborový salát
PŘÍPRAVA: 1 kg bram-
bor, uvařených ve slupce,
150 g sladkokyselých oku-
rek, 100 g cibule
Zálivka: 4 lžíce oleje, 1 cit-
ron, 1 šálek vody, 1 lžičky
hořčice, cukru, mletého
pepře a soli, trocha hově-
zíhovývaru
POSTUP: Ještě teplé
brambory oloupejte, na-
krájejte, přidejte nakráje-
né okurky a nadrobno na-
sekanou cibuli. Všechny
přísady na zálivku dů-
kladně promíchejte a na-
lijte na salát.

Medové perníčky, které se
nemusí nechat rozležet

Těsto: 450 g hladkémouky,
3 lžíce tekutého medu,
2 vejce, 1 lžička jedlé sody,
80 g Hery, 130 g cukru
moučka, 0,5 lžičkymletého
anýzu, 1 lžička mleté sko-
řice, 0,5 lžičky mletého
hřebíčku, strouhaná cit-
ronová nebo pomerančová
kůra, 1 vejce
Zdobení:bílkovápoleva

Mouku smícháme se so-
dou, přidáme tekutý med,
změklou heru a ostatní
přísady. Troubu předehře-
jeme na 200 °C. Ze surovin
vypracujeme tuhé těsto,
které se nesmí lepit. Na
pomoučeném válu nebo
mezi dvěma mikroteno-
vými fóliemi (je lepší) vy-
valujeme z těsta placky o
síle asi 3 až 4 mm. Z placek
vykrajujeme tvary, které
klademe na plech lehce
vymazaný tukem nebo vy-
ložený pečicím papírem.
Vkládáme do předehřáté
trouby. Medové perníčky
pečeme 3 až 6 minut, podle
velikosti tvarů. Ihned za
horka potíráme rozšleha-
ným vejcem. Po vychlad-
nutí zdobíme polevou
podle vlastní fantazie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Cukrářské rady k nezaplacení

h Na sypání kmínu, soli,
máku, krystalového cukru a
jiného koření si uděláme z
tvrdšího papíru malý kor-
noutek a sestřihneme nepa-
trně špičku.
h Loňské a předloňské oře-
chy budou lepší, namočíme-
-li je na několik dní do oso-
lené studenévody.
h Jádra vlašských ořechů
zbavíme snadno slupky tak-
to: ořechy v nádobě zalijeme
vařící vodou a pak vodu sli-
jeme. Pak jdou skořápky

snadno od sebe oddělit no-
žem a jádra z nich vyloupe-
me celá.
h Ořechy kešu nedáváme
do pečiva, cukroví se drobí.
Hodí se jakoozdoba.
h Aby těsto v troubě ne-
praskalo, přidáme při peče-
ní do troubynádobu s vodou.
h Přidáme-li od těsta na
vánočku a do litého perní-
kového těsta jeden až dva
rozstrouhané brambory,
vydrží nám pečivo déle
vláčné.
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Akce o adventu zvou
Opavsko – Někde jen rozsvě-
cují vánoční stromek, jinde
připravují hned několik akcí
nebo mají kalendář obsazený
téměř každý den. Dobu ad-
ventu v obcích a městech
Opavska už tradičně provází
řada kulturních a společen-
skýchakcí.
Asi největší je opavský Vá-

noční jarmark. Ten už začal
stánkems punčem.Když si jej
koupíte, přispějete Základní
škole pro tělesně postižené v
Dostojevského ulici. Blok
každodenních programů se v
Opavě se koná až do 23. pro-

since. Bude to například Mi-
kulášský program, ve kterém
vystoupí Michal Nesvadba, a
pak bude slavnostně rozsví-
cen vánoční stromek. Poté
zahraje Abba Revival Band a
vše ukončí ohňostroj. 17. pro-
since bude od 20 hodin v kos-
tele sv. Václava v rámci kon-
certu Gospelové Vánoce vy-
hlášena sbírka. Ani letos ale
nebudou chybět adventní ak-
ce na jiných místech. Tradič-
ní jsou už Vánoce na zámku v
Kravařích 10. a 11. prosince.
Také tentokrát se prostor
zámku a předzámčí zaplní
stánky s nejrůznějšími dárky,
zahrají muzikanti a zavoní
horký punč. Štěpánkovičtí,
kam zavítá Mikuláš s andě-
lem, se mohou těšit na Vá-
noční koncert skupiny Spiri-
tuál kvintet, který v kinosále
zahraje 17. prosince. Stejný
den si mohou lidé vyslech-
nout také klasické koledy v
bolatickém skanzenu, 20.
prosince. V Opavě přednese
koledy Pěvecký soubor
Úsměv. Také Hlučín přispěje
se svou troškou do kulturního
mlýna. Třeba 21. prosince zve
na pásmo písniček a zvyků
Půjdem spolu do Betléma do
zdejší obřadní síně. (kus)
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KOMPELXNÍ REVITALIZACE STAVEB

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN

PRO ZVÝŠENÍ TEPELNÉ ÚSPORY PLASTOVÁ OKNA

AKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM ZA CENU DVOJSKLA

NAVÍC PRO ROK 2012 STEJNÁ CENA JAKO V ROCE 2011!

ČESKÝ 

VÝROBEK
BEZ NAVÝŠENÍ DPH

NUTNO OBJEDNAT DO 31. 1. 2012

www.renesa.cz

POBOČKY: 
OPAVA KOMÁROVSKÁ 
27 TEL.: 553 710 160

OSTRAVA OBĚŽNÁ 17 
(U SCONTA) 

TEL.: 596 616 990 – 2

OLOMOUC JOŽKY 
JABŮRKOVÉ 560/1 
TEL.: 585 750 909
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KONEC INKONTINENCE 
A PROBLÉMŮ S PROSTATOU

Jediný přístroj v Moravskoslezském kraji…

Možnost zakoupení permanentky – vhodný 
vánoční dárek pro rodiče nebo prarodiče!

OSTRAVA – PORUBA, 17. listopadu 1790
DOMOV SESTER 14. patro

Objednávky na tel.: 724 166 198

Indikace:
- únik moči
- poruchy prostaty
-  posílení svalů pánevního dna

- poruchy erekce
-  sexuální poruchy žen i mužů
- poporodní rehabilitace

e-mail: cepeem@ceepem.cz

www.cepeem.cz
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Walek sruby
....sruby pro Vás

Tel.: 777 574 020

www.walek-sruby.cz

walek@centrum.cz
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PRODÁME AUTOJEŘÁB T-148 AD20
R. v. 1982, dobrý stav, 

STK do 06/2012, revize do 08/2012

CENA DOHODOU

DSF RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44

Kontakt: 602 575 617 
e-mail: vrychtar@dsfrychtar.cz
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Na všechno zboží je šokující a naprosto neuvěřitelná sleva 50%.
Z našich nízkých cen Vám při placení odečteme 50%. Přijďte si
naposledy nakoupit oblek od 499,- Kč, kabát od 499,- Kč, košili
od 149,- Kč, kravatu od 49,- Kč, kostým dámský za 499,- Kč,
kalhoty od 199,- Kč atd. (ceny jsou po slevě). Je to skutečný krach
a konec. Prodejna bude skutečně po vyprodání uzavřena.
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Opravíme, zapojíme, odvrtáme, smontujeme....

       ...prostě zařídíme vše s čím si nevíte rady!!!

Nabízíme úklid bytových i nebytových 

prostor mytí oken, údržba trávníků 

a okolí domu

Zbavím
e Vás všech starostí co s domem m

áte. 

Zajístím
e úklid

, revize, opravy...

Na Starém břehu 6

746 01 Opava

zaluziecech@centrum.cz
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VYMĚŇTE VÁŠ ODPAD ZA NAŠE PENÍZE

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN

VANČUROVA ULICE

Nabízíme nejvyšší výkupní ceny v Opavě, přijďte se přesvědčit!

Železo  
Hliník  
Autobaterie  

Měď   
Elektromotory  
Papír   

3,80 až 5,50 Kč 
14 až 35 Kč 

7 Kč

až 120 Kč
11 Kč

1 až 3 Kč

Bližší info o cenách 
na tel: 739 634 375, 595 532 128

Otevřeno po – pá 8:00 – 15:30, so 8:00 – 12:00

Máte to k nám daleko? 
Využijte naši pobočku na Těšínské ul. (vjezd z Anenské)

Ceny se mohou změnit.

www.opametal.cz

1000791716_A

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE JEŠTĚ DNES
I PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY!!!

VOLEJTE PO-NE na naši info linku

Tel. 608 520 794
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STAVEBNÍ PARCELY K PRODEJI

Prodáme stavební parcely 5 km 

od Opavy v obci Stěbořice. 

Slunná lokalita bez možnosti 
záplav má 11 parcel. 

Lokalita bude vybavena komunikací, 
chodníky a veřejným osvětlením. 

Veškeré sítě (deš. kanalizace, voda, plyn, 

elektřina) přivedeny až k parcelám včetně 

připojovacích poplatků.

Průměrná výměra parcel cca 800 m2. 

V obci je školka, škola, obvodní a dětský 

lékař.

Bez RK, prodejce je zhotovitelem 

infrastruktury.

Informace na 602 575 617
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Stačí

OPPENÍZE
Ještě dnes

VOLEJTE

ZDARMA

800 800 287

I pro problémové klienty
máme půjčku!

Začněte každý den 

s čerstvými zprávami od nás

deník

INZERCE
- záruka úspěchu


