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ADVENT
Advent je období čtyř neděl před
vánočními svátky. Je to doba radostného
očekávání příchodu Spasitele, duchovní
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a
dobročinnosti. S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i
moderních tradic. Tradičním symbolem adventu je od 19. století
adventní věnec se čtyřmi svíčkami, který má v různých oblastech
různou podobu. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vychází ze
židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.
Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých
rostlin, které měly symbolický význam. Na svátek sv. Barbory, tzn. 4.
prosince, se vžila tradice řezání "barborek" a jiných větviček, které
rozkvetou do Vánoc. "Barborka“ přinášela do domu štěstí a děvčatům
na vdávání předpovídala svatbu. V dnešní době si zejména děti od
začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim připomíná, že
Vánoce se blíží a i ony musí svým způsobem dodržovat půst - být
„hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky. Další moderní tradicí je
výzdoba domovů Vánoční
hvězdou. Na samém sklonku
adventu si lidé staví betlémy
(jesličky), pečou vánočky,
zdobí vánoční stromky a
upravují mísy s ovocem. V
době adventu si lidé rádi
zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a
požehnání do domu.
(V. a V. Kadlecovy)

Adventní VĚneC
Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka
k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na
Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se
čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíce
mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky nebo asymetricky
rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které se někdy také nazývají
adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické
adventní věnce se zavěšovaly na stuhách, od počátku 21. století je
nahrazují věnce, které se kladou přímo na svátečně upravený stůl.
Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje
nový liturgický rok.

(Radek Bican, Michal Zelenka, Daniel Hrůza)

CUKROVÍ
Vánoční cukroví jsou druhy cukroví typicky připravované na Vánoce a
patří k nejrozšířenějším tradicím Vánoc v mnoha zemích. Většina z
vánočních cukroví se v Česku připravuje pečením ze
směsi mouky, cukru, vajec a másla, k tomuto základu se pak podle
druhu cukroví přidává kakao, čokoláda, vlašské a lískové ořechy,
strouhaný kokos a kandované ovoce. Mezi typické patří cukroví
z lineckého těsta nebo vanilkové rohlíčky. Typickými vůněmi
jsou vanilka, rum, skořice. K pečeným cukrovím se v Česku dělají i
nepečené.
NEJZNÁMĚJŠÍ DRUHY CUKROVÍ:
Perník
Linecká kolečka
Kokosové pusinky
Myslivecké knoflíky
Vanilkové rohlíčky
Vosí hnízda nebo úlky
Pracny
Zázvorky
Vínové cukroví
Ořechové rohlíčky s krémem
Marokánky
Nepečené cukroví
RAW cukroví
(Ctiborová G., Zděnková K., Dolejš M.)

Dávání vánoČních dárkŮ
Dávání dárků pod stromeček má své kořeny ve vánočních koledách.
Dříve se koledníci museli zastavit v každém domě a přinést přání
všeho dobrého. Koledníci za svá přání obdrželi pečivo a cukroví,
ovoce, později i drobný peníz. A pak přišly opravdové dárky…

Dárky dĚtem
Dárky pod stromeček se začaly dávat nejprve dětem, dospělých se
tradice obdarovávání, jak ji známe dnes, týkala mnohem později.
Z původně symbolických dárků, se začaly dávat upomínkové
předměty, šperky, praktické věci, a později hračky. Původně se dávaly
dárky pod stromek rozbalené, zvyk dárky balit se objevil až s masovou
výrobou papíru. Dnes už je i balení profesionální záležitostí a hezký
dárek by měl mít i hezký a lákavý obal. Proto můžete balit nejen do
ozdobného papíru, ale využít i mašle, stuhy, krabičky, ozdobné sáčky
či taštičky.

(Roman Jelínek)

Klasická česká kuchyně má pro Štědrý den, ale i Boží hod, svátek sv.
Štěpána a také Nový rok několik typických jídel. Složení české
štědrovečerní večeře se v současné době už v mnoha domácnostech
změnilo. Některá staročeská jídla nahrazujeme jinými,
současnějšími. Místo rybí polévky vaříme hovězí vývar s játrovými
knedlíčky, místo kapra smažíme řízky, štrúdl jsme vyměnili třeba za
tiramisu…

Rybí polévka
Jednoduchá, rychlá,
chutná, zdravá…

Staročeský vánoční Kuba
Tradiční české jídlo,
které už se
v současnosti
zapomíná…

na

Smažený kapr
Klasika, která by neměla
na štědrovečerním stole
chybět.

Bramborový salát
Nejlepší příloha
k smažené rybě.
Připravovat by se měl
den předem.
(T. Keřka a D. Prokop)

Tradice Vánoc
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější zvyk okolo
Vánoc, kdy je na Štědrý den vztyčen jehličnatý
strom, který se následně ozdobí vánočními
ozdobami a pod kterým se nacházejí dárky.

Jmelí
Jmelí roste na jehličnatých i listnatých stromech.
Stále zelená cizopasná rostlina bývala považována za posvátnou již za
dob keltských druidů. Jmelí má mít kouzelné
účinky; například jako ochrana proti ohni a
zábrana v přístupu čarodějnicím a zlým
duchům.
Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem. Když
byl z jeho dřeva zhotoven Kristův kříž, strom prý
hanbou seschl a změnil se v rostlinu. Ta má
Kristovo umučení vykoupit tak, že zahrne
dobrem všechny, kdo pod ní projdou. Ovšem pozor - jmelí nosí štěstí
jen tomu, kdo je jím obdarován!
(J. Marvalová)

KOSTEL SVATÉHO JILJÍ V MILEVSKU
Kostel sv. Jiljí a zvonice se nachází uprostřed milevského
hřbitova u kláštera. První zmínky o kostele pochází z roku 1150. Na
původním románském kostele byly provedeny postupem času
stavební úpravy. Zvonice je ve výšce 6. patra. Zde se zvoní mnoho
let. V historii je nejmladším zvoníkem Adam Žalmánek.
Já, Adam Žalmánek, zvoním už 2,5 roku. Moji kolegové jsou:
Josef Koška, Antonín Bejr a Zdeněk Nejedlý.
Pan Koška zvoní 3 roky, pan Bejr 20 let, pan Nejedlý 1 rok a já přes 2
roky. Na zvonici jsou 2 zvony. První velký a druhý malý.
Ten první, velký, váží 1500 kg a druhý, malý, 500 kg.

Na zvonici vede přes 100 schodů a v jedné části je úplná tma.
Zvony uslyšíte pouze při mších a pohřbech.
Na pohřeb se zvoní 10 min., 3 min. a 5 min. (18 min.).
Na mši se zvoní 10 min., hlavně v neděli v 7:45.
Moc se mi tam líbí a chodím tam rád.

(Adam Žalmánek)

LADÍME 3
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v normálním životě
nepřežijete. Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky úspěšné série
„Ladíme“ hned na začátku třetího dílu. Navzdory tomu není třeba se
bát, že bychom opustili žánr hudební komedie. Všechny pěvkyně z
Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch
největších současných hitparádových tahounů. A ani k tomu
nepotřebují hudební doprovod. Holky totiž natolik otravuje realita
všedního dne a marná snaha prorazit jinak než zpěvem, že touží po

jakékoliv zámince, která by jim pomohla alespoň k jednomu
společnému vystoupení. Tou záminkou se nakonec stane nabídka
turné po amerických vojenských základnách rozmístěných v Evropě,
kde budou vůbec poprvé zpívat v konkurenci kapel vybavených
hudebními nástroji. Zpěvačky z Barden Bellas si naštěstí dost troufají
na to, aby jim taková „nekalá“ konkurence vadila. Nebyly by to ale
ony, kdyby jejich evropskou šňůru neprovázela série ukrutných
zmatků a šíleností, kterými zanechají snad ještě hlubší stopu než svým
zpěvem.
Film jste mohli zhlédnout v milevském kině ve dnech 28.-29.12.
2017

(T. Doubková)

One spirit hudební skupina
One Spirit – jedna duše, nebo dokonce i kořalka. I tak se dá
charakterizovat český název této kapely, která vznikla koncem roku
2012 po tehdejším rozpadu kapely, která si říkala Street of broken
hearts – Ulice zlomených srdcí. Po odchodu bubeníka Petra Nováka a
kytaristy Martina Rudnického zůstali jen dva členové, kteří kapelu
založili – basák Vojta Kadlec a zpěvák Lukáš Doležal. V tuto dobu

nastalo velké hledání nových členů a vůbec se nevědělo, jestli tito dva
nerozluční kamarádi budou vůbec pokračovat. Po dlouhých patáliích
se do kapely vrací Martin Rudnický a společně s Vojtou a Lukášem
dávají kapele nový název – One Spirit. Na zkoušku přichází velmi
talentovaný bubeník Jan Hornich, který prokazuje velký kumšt, avšak
po dvou měsících odchází z důvodu nesympatií vůči zpěvákovi. Přesný
důvod jeho odchodu zůstane navždy nepochopen. V krátkém sledu
pak probíhá konkurz na akustického kytaristu, kdy do kapely vstupuje
Honza Souhrada a zdá se, že se vše vyvíjí dobrým směrem.
S kapelou pak chvíli zkouší protřelý mazák Lukáš Vídeňský, který se
učil na bicí u Davida Kollera ze skupiny Lucie, ale i ten brzy kapelu
opouští a ta musí hledat dál. Sestavu však brzy na to doplňuje druhý,
velmi talentovaný,
kytarista Míra Mládek, a
když díky hudební inzerci
naskočí do rozjetého vlaku
benjamínek na bicí, Honza
Svitač, je sestava
kompletní a začíná
pracovat na dokončení
repertoáru, aby mohla
začít koncertovat a
potvrdit prognózy, že by
mohla na hudební scéně
překvapit. Kapela dále
představuje promosingl k
desce Pozdrav do nebe, který si získává srdce mnoha posluchačů
hlavně díky svému obsahu, který je věnován zesnulému dědečkovi
zpěváka. Ve druhé polovině roku 2014 pak ale přichází smutná zpráva
o konci jednoho ze zakladatelů kapely, Vojty Kadlece. I pro něj je na
konec letošního roku naplánované Vánoční vystoupení opět ve
vinárně Lípa v Sezimově Ústí a kde oficiálně jeho žezlo převezme další
benjamínek Vojta Hájíček.

Lukáš Doležal - zpěv, akustická
kytara
Adam Dolejší - akustická a
elektrická kytara
Honza Svitač - bicí
Vojta Hájíček - basová kytara
Martin Vrkoč - klávesové
nástroje
Lukáš Mrázek - elektrická a
akustická kytara
Skladby: Zůstaňme sví, Ostrá
jako nůž, Ztrácím, Pár chvil, Cesty, Hříchy mládí, Ty a Já (vánoční), Síla
vášní, Život je hrou, Svět bláznů, Odpouštím, Nevěrná
(E. Jungbauerová)

PF 2018
Doufáme, že jste prožili krásné Vánoce a
v novém roce 2018 přejeme jen to dobré a
těšíme se na Vás naši čtenáři.

