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Mikuláš, čerti a andělé rozdávali radost v Privamedu 
   

Betlémská hvězda  
Odrazy světýlek svíček, vůně skořice, vanilky 

a jehličí, dětský smích, radost i odpuštění. To 

všechno a ještě mnohem víc s sebou přinášejí 

nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. 

Jak všichni víme, Vánoce jsou oslavou narození 

Ježíše Krista. Samotné Kristovo narození mělo 

zvěstovat hned několik symbolů. Jedním z nich 

byla betlémská hvězda. 

Mnoho lidí vykládá zprávy o betlémské hvězdě, 

jako popis  komety, která touto dobou měla obje-

vit blízko Země. Jiní zastávají názor, že šlo 

o meteorit, jenž prolétal atmosférou a na krátký 

okamžik zazářil zrovna ve správnou chvíli na 

správném místě. Podle těchto dvou teorií je také 

betlémská hvězda zobrazovaná jako velmi jasný 

objekt na noční obloze. Veškerá umělecká díla 

však vycházejí pouze z psaného textu. Kde tedy 

brát jistotu, že představa, kterou umělci znázor-

nili, je pravým obrazem toho, jak skutečná bet-

lémská hvězda vypadala? 

Jedna z teorií, která vychází z astronomie, tvrdí, 

že mohlo také jít o vzácný případ konjunkce pla-

net. Konjunkcí nazýváme stav, kdy se dvě ne-

beská tělesa nacházejí pro pozorovatele ze Ze-

mě na stejném místě na obloze. Vzácnějším 

případem, u kterého vědci zvažují souvislost 

s betlémskou hvězdou, je stav, kdy jedna z pla-

net zakryje druhou. Jakoby prošla na pozadí 

druhé planety, takže v danou chvíli obě planety 

splynou v jeden objekt – takový stav se nazývá 

zákryt. U betlémské hvězdy by mohlo dojít k zá-

krytu Saturnu s Jupiterem. Takže tedy nešlo ani 

o meteorit, ani o kometu, ale o velice speciální, 

vzácnou a výjimečnou konjunkci planet?  

Z historického hlediska tato událost  - v porovná-

ní s významem toho, co výskyt betlémské hvěz-

dy provázel – je v podstatě maličkostí, nicméně 

z vědeckého hlediska, z hlediska astrologie a as-

tronomie, může jít o důležité zjištění. 

Přenesme se z Betléma do současnosti – a do-

volte mi, abych Vám popřála klidné a šťastné 

Vánoce a splnění alespoň jednoho z Vašich taj-

ných přání… Třeba Vám ho splní právě tajemná 

betlémská hvězda. 

 

 

 

 

 

 

Slávka Michálková 

 

 

Milí žáci a studenti, 

vyhlašuji pro Vás  

vánoční soutěž 
 o nejhezčí vánoční obrázek. 

Obrázky, prosím, odevzdávejte  

na sekretariát školy do 14. 12. 2015. 

Vyhodnocení soutěže provede  

vedení školy dne 16. 12. 2015.  

Pět vybraných vánočních obrázků 

bude odměněno.  

Všechny Vaše obrázky budou 

vystaveny v prostorách školy. 

Věřím, že se do soutěže zapojíte a přeji 

Vám krásné adventní období. 

 
Vaše ředitelka  

PhDr. Ivana Křížová 
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Vánoční  
 recitační  
soutěž se koná  
 v pátek 18. prosince 2015  
   3. a 4. vyučovací hodinu  
        v učebně 219 

Olympiáda v českém jazyce 
se uskuteční v pátek 11.12. 

od 8.00 v učebně 205 

Vánocní príloha š š Ve čtvrtek 3. 12.  2015 uspo-

řádali žáci střední školy ze 

tříd 2B ZA a 3B ZA mikuláš-

skou nadílku v LDN Priva-

med, která se letos obzvlášť 

vydařila.  

Hned v úvodu akce nás pře-

kvapilo výjimečné setkání: 

svým zpěvem nás potěšil  

Karel Vágner, který zde byl, 

jak  nám prozradil, na návště-

vě u kamarádky.  

Po celou dobu konání miku-

lášské nadílky nás provázela 

vrchní sestra Mgr. Eva Čer-

máková a řádová sestřička 

Michaela, která se v závěru 

proměnila v čertíka.  

Žáci vytvořili celkem 4 skupi-

ny krásně oblečených a na-

maskovaných Mikulášů, an-

dělů a čertů.  

Poté prošli všechna patra 

v LDN a zazpívali koledy na 

každém pokoji. Obzvlášť 

krásné bylo setkání u pa-

cientů na intenzivní jednotce 

(DIOP). Vánoční zpívání se 

mnohdy neobešlo bez emocí. 

Slzy radosti i dojetí byly k vi-

dění na obou stranách, u pa-

cientů i našich Mikulášů, 

andělů  a čertů.  

Pacienti dostali ozdobené 

perníčky a žáci odcházeli 

s hřejivým pocitem, že mohli 

přinést trochu radosti tam, 

kde je to tolik zapotřebí. 

   

              

Mgr. Hana Šťastná, 

MUDr. Hedvika Bartošková 

 

Překvapení na obou stranách: Karel Vágner    Naši žáci – Mikuláši, andělé a čerti jako z pohádky 
našim Mikulášům, čertům a andělům zazpíval 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka plná emocí – úsměvy střídaly 

slzy dojetí 
 
 
 

Hedvika Bartošková a „čertík“ sestřička Michaela 



 

Vánoční koledování 
 

Během vánoční doby chodili chudí lidé 

po staveních a přáli štěstí a zdraví. Ob-

vykle také za to dostali nějakou výsluž-

ku. Nejdříve to byli dospělí, časem se 

zvyk změnil jen na obchůzky dětí (dokud 

nevymizel úplně). Původně se chodilo 

koledovat po celou vánoční dobu, poslé-

ze  se koledování soustředilo hlavně na 

sv. Štěpána. Někdy s sebou koledníci 

nosili i betlém a zpívali písně, které dnes 

známe jako vánoční koledy.  

Tady je několik z nich – těch původních: 

 

Došli sme k vám na koledu, milí přátelé, 

na jablučka, na oříšky, trnek věrtele. 

Dáte-li aj grošík vezmeme 

lebo dolků košík přijmem, 

srdce z medu,  

šak sme došli k vám na koledu. 

(z Horňácka) 

 

Na vánoce dlúhé noce,  

sú tam velký chumelice, 

hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda. 

Pacholek na dvoře mlátí, 

 celý sa od zimy klátí,  

hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda. 

A přišél k nám jeden chlapec,  

abysme šli všeci na pec,  

hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda. 

A my všeci pod peřinu,  

Mikuláš aj s Kateřinú,  

hop, hej, koleda, hej, koleda, koleda. 

(od Valašských Klobúk) 

 

Štědrej večer nastal, š tědrej večer nastal 

koledy přichystal, koledy přichystal. 

Panimámo, vstaňte, panimámo, vstaňte, 

koledu nám dejte, koledu nám dejte. 

Panimáma vstala, panimáma vstala,  

koledu nám dala, koledu nám dala. 

(Z Čech) 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila: Slávka Michálková 

 

 

 

 
NAŠE ZDRÁVKA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

dovoluji si Vás pozvat 

na tradiční předvánoční oběd, 

který se tentokrát uskuteční 

v úterý 22. prosince 2015 od 12.00 hodin 

v restauraci hotelu Central na náměstí Republiky. 

V ceně oběda je též luxusní výhled  

na  katedrálu sv. Bartoloměje, plzeňské vánoční trhy 

a rozsvícený vánoční strom. 

Těším se na setkání s Vámi. 

Vaše ředitelka PhDr. Ivana Křížová 

 

Na mikulášském bazaru 
nesmí chybět Mikuláš 

Staročeské Vánoce 

 

Abcd 

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí… 

 

       Předvánoční oběd  

V pátek dne 4. 12. proběhla tak dlouho připravovaná 

a očekávaná mikulášská burza. Hlavními organizátor-

kami byly Ing. Kateřina Sosnová, Mgr. Jana Jurášková, 

Mgr, Jaroslava Opatrná a odborné učitelky ze střední 

i vyšší školy. 

Již od 2. listopadu byly všechny předměty, určené 

k prodeji, shromažďovány ve školní knihovně. A v pátek 

to vypuklo! Mikulášská burza se těšila velikému zájmu 

žáků, studentů i učitelů. 

Výtěžek – v letošním roce rekordních 16.886 Kč – bude 

poukázán charitativní nadaci Ženy a dívky v tísni, Plzeň, 

Husova ul. 

 

Pomoci potřebným 
a zpříjemnit  jim 
adventní čas 
 
Touto větou se řídili někteří žáci tříd 

3B ZA, 1A ZA a 3 ZDL. Hmotnými dary 

podpořili onkologicky nemocnou paní 

Miriam, která se ocitla momentálně 

v nelehké životní situaci.  

Kromě vážného onemocnění, které ji 

postihlo, zůstala sama se svojí dvaceti-

měsíční dcerkou. 

 Žáci přinesli trvanlivé potraviny, dáreč-

ky pro dcerku a navíc jí nakoupili zá-

kladní potraviny.   

Nejštědřejšími dárci byli Olga Mare-

šová ze třídy 1A ZA a Kamil Krátký ze 

3 ZDL. 

O další pomoci se ještě jedná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci nakoupili za vybrané peníze základní 

potraviny. Výrobky firmy Nestlé zajistil jako 

sponzorský dar tatínek našeho žáka Kamila 

Krátkého. 

Mgr. Hana Šťastná 

 

 

Tradice smaženého kapra s bramborovým salátem na vánočním stole vznikla u nás teprve v 19. století. Na 

venkově však ještě počátkem století dvacátého byla připravována vánoční jídla především z potravin, které 

zemědělci sklidili ze svých polí, sadů, nebo si přinesli z lesa. Kapr se nepodával smažený, ale velmi oblíbený 

byl kapr na černo se sladkou omáčkou. Zkusíte ho o letošních Vánocích? Zde jsou dva osvědčené recepty: 

Kapra trhni jako obyčejně, krev zachyť do trochy octa a řízky ryby posolené odstav. Na kousku másla udus 

do růžova 4 rozkrájené cibule s petrželovým kořenem, mrkví a celerem, řízky polož na tuto zeleninu, proceď 

na ně krev, přilej 1/2 l slabšího neslazeného piva, asi 4 nadrobno rozkrájené ořechy, 6 suchých švestek, 

trochu ustrouhaného černého perníku a všechno koření, pepř, nové koření, bobkový list a tymián. I vař v tom 

ryby 3/4 hodiny. Pak je obtěžkej talířem a nech je vychladnouti. Když vychladly, řízky opatrně vyndej, 

omáčku proceď, zaostři trochou citronové šťávy a svař ji do náležité houšťky s kouskem páleného cukru, asi 

6 tabulkami žlutého, rozstrouhaného a osmaženého perníku, trochou vína, dle libosti i rozinkami a mandlemi 

a znovu na rybu nalej.               (Recept zaznamenala Božena Němcová) 

Vlej do železného kastrolu dle váhy kapra stejné díly octa a vody, dej do toho celer, mrkev, petružel, brukev, 

česnek, cibuli, dymián, bobkový list, zázvor, nové koření, 6 hřebdků, a nech to vše dohromady dobrou čtvrt 

hodiny vařit, pak teprva k tomu vlej z kapra chycenou krev, ku které se připojí ze 24 ořechů hodně utlučená 

jádra, vlož do toho dobře osoleného kapra, navrch hodně strouhaného chleba, pokrop to máslem a přikrej to 

obráceným talířem, který se želízkem potíží, aby se ryba nerozvařila. Když se kapr několik minut povařil, slej 

s něho omáčku do čistého hrnku, a vlej ji opět na něj, aby se chleba hezky promíchal; tak to opakuj asi 

třikrát. Když pak jest kapr dosti uvařen, vyndej ho opatrně na mísu, omáčku slej do hrnku, připoj k ní kousek 

nového másla asi jako půl vejce a pět kousků cukru, jak se obyčejně do kávy seká, a nech ji ještě dvě 

hodiny vařit, aby byla patřičně hustá a černá, pak se na kapra procedí. Ořechy, máslo a cukr jest počítáno 

na 1 a 1/2 kila těžkého kapra. Když je kapr uvařen, nechá se stát na teplém místě, pokud se nepřichystá na 

stůl.                (Dle kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové) 

 

Ve starých kuchařkách listovala Slávka Michálková 

 

 …proto se již v pátek před  první adventní nedělí objevil u nás ve 

škole krásně nazdobený stromeček. 

Eliška Kouřilová ze 4A ZA a Roman Kravjanský ze 2A ZA prý byli 

celý rok moc hodní, a tak  hledali, jestli jim pod stromečkem 

nenechal Ježíšek nějaký dárek. 

Foto: Slávka Michálková 

 

  

  

  

  

  

Příprava bazaru byla 
velmi náročná. Po-
máhali žáci tříd 
3B ZA, 4A ZA i stu-
denti všech oborů 
VOŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nabízené předmě-
ty byl nebývalý zá-
jem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejrychleji se pro-
dalo občerstvení – 
kolegyně a studenti 
napekli a darovali 
spousty dobrot, 
jejichž prodejní 
výtěžek byl součástí 
výsledné částky  
 
 
 
Prodávala se také 
vánoční přáníčka, 
papírové ozdoby 
a další výrobky tvůr-
čí dílny nadace Ženy 
a dívky v tísni 
 
 
 
 
 
 
Co by to bylo za 
mikulášský bazar, 
kdyby na něm chy-
běl Mikuláš? Jeho 
účast zajistily dívky 
ze 4A ZA. Přišel 
s cháskou nebeskou 
i pekelnou a jak je 
vidět, s průběhem 
akce byl spokojen. 

 

 


