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Cyklus roku
Mnoho svátků a obyčejů vychází z přírodního cyklu vegetace, který je závislý na Slunci. Proto se vztahují k období slunovratů
(letního 20. 6. nebo 21. 6. a zimního 21. 12. nebo 22. 12.) a rovnodenností (jarní 20. 3. nebo 21. 3. a podzimní 22. 9. nebo 23. 9.). A vždy
v mezidobí, přibližně v polovině mezi rovnodenností a slunovratem, můžeme najít další výrazné dochované zvyky a obyčeje – na
začátku února Hromnice (2. 2.), na přelomu dubna a května pálení čarodějnic (30. 4.), začátkem srpna dožínky a na přelomu října
a listopadu Dušičky. Toto je prazáklad našich obyčejů a svátků, které jsou společné všem národům Evropy (na našem území to byli
Keltové, potom Germáni a nakonec Slovani).

Osm ročních dob
v české lidové tradici
21.–22. prosince

Svátky světců oddělovaly roční období,
kterých až do konce 19. století bývalo osm:

ZIMNÍ SLUNOVRAT

Vánoce

2. listopadu

2. února

Dušičky

Hromnice
Masopust

22.–23. září

20.–21. března

PODZIMNÍ
ROVNODENNOST

JARNÍ
ROVNODENNOST

Posvícení

Velikonoce

pozimek čili předjaří
od svatého Matěje (24. 2.)
jaro neboli vesna
od svatého Josefa (19. 3.)
podlétí
od svatého Jana Nepomuckého (16. 5.)
léto
od svatého Medarda (8. 6.)
polétí
od nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)

1. srpna

30. dubna

Dožínky

Čarodějnice
Máje
20.–21. června

LETNÍ SLUNOVRAT

Svatojánská noc
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podzimek čili podzim
od svatého Matouše (21. 9.)
předzima
od svatého Martina (11. 11.)
zima
od narození Páně (25. 12.)
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Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu:
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu?
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu.

Masopust (neboli fašank či ostatky) je dobou hodování, plesů a veselí, začíná po Třech králích v lednu a končí v úterý před
Popeleční středou. Tou začíná předvelikonoční půst a své pevné datum nemá, je závislé na datu Velikonoc.
Kdy je tedy konec masopustu (masopustní průvod)?
Nejprve musíme vypočítat, kdy začínají Velikonoce. Základním bodem je datum, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním
jarním dnu (21. březen). Velikonoční neděle pak připadá na neděli po takto zjištěném prvním jarním úplňku. Když víme
datum Velikonoc, odečteme 6 nedělí před velikonoční nedělí a středa před je Popeleční středa. Vrchol masopustu býval
v úterý před touto středou. Celkem je to 46 kalendářních dní od Popeleční středy do velikonoční neděle. V současnosti
bývá vrchol masopustu v sobotu před touto středou, tedy zjednodušeně 7 týdnů před Velikonocemi.

Co znamená „masopust“?
V původním překladu znamená tento svátek „opuštění masa“. Slovo karneval, který je s veselicemi odjakživa spjat,
pochází zřejmě z italského carne levare, tedy „dát maso pryč“. Zní to nelogicky, ale během tohoto období se konaly
zabijačky, taneční zábavy a často se také vystrojovaly svatby.
Masopust je také ale název pro vrchol masopustního období – masopustní průvod či obchůzku, která se konala na
masopustní úterý – před zmíněnou Popeleční středou. Dnes z praktických důvodů bývá masopust o víkendu, správně by
to mělo být v sobotu před Popeleční středou, ale někdy zvolí organizátoři i jiné datum. Praktickým důvodem pro posun
bývají např. jarní prázdniny, které jsou také pohyblivé. Bohužel někdy se koná bujará oslava až v postním období, což je
způsobeno zřejmě neznalostí a nepochopením smyslu původních oslav. Masopustní průvod tedy obvykle bývá v únoru,
můžeme se s ním potkat výjimečně i v lednu či v březnu.
Masopustní zvyklosti mají za úkol odehnat a zkrátit zimu, přivolat slunce, zajistit úrodu a plodnost. Svou roli
přitom hrají rituální masky, jako je medvěd s medvědářem nebo kobyla (někde zvaná klibna). Koná se symbolické
zabití kobyly a pak její vzkříšení – symbolizuje se tak konec zemědělského roku a začátek nového, cyklus roku
bývá přitom připodobňován ke koloběhu života. Objevují se také další tradiční masky, jako jsou nevěsta a ženich,
dědek a bába, někdy také postava Žida. Je zajímavé, že masky jsou obdobné v celé Evropě od Irska až po Balkán.

50 Únor

JARNÍ ROVNODENNOST

první jarní den
20. nebo 21. března

První jarní den připadá na jarní rovnodennost, kdy je noc přibližně stejně dlouhá jako den.
Tento důležitý mezník, kdy je střed Slunce přímo nad rovníkem, vychází na naší polokouli na
20. nebo 21. března.
Zima končí, dny se oteplují, začíná teplejší a světlejší polovina roku.
Od jarní rovnodennosti převažuje den nad tmou, což je již jasný příslib toho, že příroda bude
opět plodit. Pro naše dávné předky bylo jaro zdrojem naděje a víry v hojnost. I dnes si můžeme
uvědomit kromě radosti i vděčnost, za to, že příroda sama od sebe začíná kvést, že je ještě tolik
včel a stane se ten malý zázrak, že se z květu stane plod. Že zima přinesla dostatek sněhu a vláhy
do krajiny, která ji udrží až do horkého léta, aby mohly plody růst a dozrát... Své upřímné přání
dobré úrody můžeme podpořit i starobylými tradicemi – rituály a symboly, které se prolínají
jarními svátky. Jejich smyslem bylo ochránit rašící klíčky budoucí úrody a vyprosit plodnost.
Rituály a symboly – jako třeba vynášení Morany, ochranný a očistný oheň, zelené větvičky, šlehání
proutky a darování vajíčka – v běhu let mění svou podobu i čas, ale základ vděčnosti za světlo
a nové jaro je stále stejný…
A jak si zpříjemnit první jarní den s dětmi a rodinou? Bude-li už venku příjemně, uspořádejte si
třeba první jarní piknik a pozvěte i přátele. Inspiraci najdete na následujících stránkách.

Změna času
poslední březnový víkend
Rovnodennost nemá vliv na posun času. Ten se stanovuje administrativně poslední neděli
v březnu (čas se posune dopředu – změna nastává ve 2 hodiny ráno, kdy jsou 3 hodiny).
V současnosti se nicméně diskutuje o tom, tuto změnu zrušit.

Jarní úklid
bez
chemie
Úklid a odlehčení domácnosti
s sebou přináší i lehkost na duchu.
Právě teď je správný čas!

Ocet, citron, soda
S nově přicházejícím jarem máme většinou chuť uklidit
celý byt, dům, vytřídit nepotřebné věci ve skříních,
komorách a tak odlehčit jak v domě, tak v sobě. A co
zkusit jarní úklid bez chemie?
Tipy od Moniky:
Největším strašákem jsou při jarním úklidu zřejmě
okna. Zkuste použít ocet – uvidíte, že se budou
krásně lesknout! Okna nejprve omyjte teplou vodou
s šetrným saponátem (nebo jde do vody nastrouhat
přírodní mýdlo). A pak přeleštěte: do rozprašovače
použijte směs octa a vody v poměru 1 : 2. Na závěr
ještě okna doleštěte papírovými utěrkami.
Na vodní kámen a nečistoty v toaletě využijte rovněž
obyčejný ocet. Nalijte jej do toalety a nechte působit
alespoň čtyři hodiny, poté štětkou jednoduše všechny
usazeniny setřete a vše se bude opět blýskat. Pokud
tuto údržbu dělám pravidelně 1x týdně, stačí nalít
cca 2 dcl octa. Když se potřebujete zbavit silnější
vrstvy nečistot, nechte ocet působit přes noc a nalijte
alespoň 3/4 litru až litr.
Ocet je nepřekonatelnou pomůckou na usazeniny
vodního kamene i v pračce. Ušetřete za drahé
přípravky doporučované reklamami a nalijte do bubnu
pračky jeden až dva litry octa, podle zanesení. Pračku
zapněte na 90 °C a na konci programu bude jako nová.
Pračku takto doporučuju čistit 2x do roka.
Ocet stejně dobře pročistí i rychlovarnou konvici.
Nalijte do ní 2 dcl octa a 2 dcl vody, nechte převařit
a pak stát v konvici přes noc. Ráno setřete vnitřek
houbičkou.
Pokud chcete vyčistit kávovar, doplňte celý zásobník
na vodu octem s vodou v poměru 1 : 1 a nechte směs
protéct přístrojem do připravené misky. Potom do
zásobníku nalijte již jen čistou vodu a nechte trubky
kávovaru ještě pročistit od octového odéru.

Vodní kámen na vodovodním kohoutku vám opět
ocet odstraní bez práce. Namočte papírový kapesníček
v octu, přiložte ho na místo, které chcete vodního
kamene zbavit. Mokrý kapesník obalte mikrotenovým
sáčkem a zagumičkujte ke kohoutku. Takto nechte
ocet působit přes noc. Ráno nebude po vodním
kameni ani stopy.
Na zápachy v lednici skvěle funguje citron. Rozpulte
ho, posolte silnou vrstvou a dejte do lednice. Sůl
a citron neutralizují všechny pachy v lednici.
Mastnotu v mikrovlnné troubě lehce vyčistíte
pomocí plátků citronu. Dejte do mísy s vodou plátky
z celého citronu, mísu postavte do mikrovlnky a tu
zapněte na 3–5 minut. Nechte troubu zavřenou
ještě asi hodinu a potom hadříkem jednoduše stěny
mikrovlnky setřete.
Vlhkosti ve vzduchu se lehce zbavíte použitím jedlé
sody. Jednoduše ji nasypte do misky a tu postavte do
skříňky nebo do místnosti, kde máte s vlhkostí potíže.
A JEŠTĚ JEDEN TIP:
Jak jednoduše sundat pevně přilepené etikety
z nejrůznějších sklenic, dóz a lahví?
Strhněte původní etiketu, jak nejvíc to půjde,
a zbytek omyjte saponátem. Na skle nejspíš zůstane
silné lepidlo, které nelze saponátem odstranit. Tuto
lepkavou hmotu pomažte obyčejným stolním olejem
a papírovým kapesníčkem nebo houbičkou kružte,
dokud nebude sklo hladké. Nakonec sklo umyjte
saponátem, aby nebylo mastné.
Takto odstraňuju etikety z hezkých dóz od svíček či
marmelád, které pak používám během roku třeba na
sušené bylinky nebo na domácí výrobky.

Březen 71

Svatojánská noc

Divoké bylinky nikdo
nesází, rostou samy.
Je dobré si těchto
darů vážit, nevytrhat
všechny, které najdete.
Přistupujte k nim
s vděčností a opatrností.

23.–24. června

Naši předkové věřili, že noc z 23. na 24. června má magickou moc a sílu.
Církev se snažila pohanský svátek letního slunovratu a s ním spojené
tradice a zvyky vymýtit, ale nepodařilo se jí to. Na místo toho tento
den přijala a změnila název na svatojánskou noc podle významného
křesťanského proroka, mučedníka a patrona mnoha profesí, svatého
Jana Křtitele, který žil v 1. století. Právě 24. června se slaví výročí jeho
narození. Dlouho se o tomto lidovém svátku držel zvyk zapalovat na
kopcích „svatojánské“ ohně a kutálet zapálená kola dolů z kopců. Věřilo
se také, že v tuto kouzelnou noc země otevírá své poklady.
Byliny natrhané v noci z 23. na 24. června měly přinést lásku, radost,
zdraví a požehnání. Položené pod polštář slibovaly dívkám sny, v nichž
se jim zjeví jejich vyvolený. Podmínkou ale bylo, že dívky trhaly byliny
v naprosté tichosti, nesměly mluvit ani se ohlédnout a také nesměly byliny
splést. Všechny byliny, které se natrhaly v tento magický čas, se nazývaly
svatojánské koření a přisuzovala se jim čarovná moc. Tu využívaly báby
kořenářky k magickým rituálům, ale i k léčení a ochucování jídel.

Poklad zvaný bylinky
Svatojánská noc a bylinky, to je dávné spojení. A může nám připomenout,
že bylinky bývaly lékem i úlevou a jak je škoda, že místo pro bylinku často
míříme do lékárny.
Kde všude bylinky využívat
Bylinky mají bohaté uplatnění v kuchyni (čerstvé k obohacení jídla,
sušené jako koření při vaření a slaném i sladkém pečení, ve formě
dochucovacích olejů a podobně). Jsou úžasné do čajů a nálevů jako
léčivky, ale i v běžném použití. Nezastupitelné místo mají v domácí
kosmetice (můžete z nich vyrábět kosmetické a masážní oleje, pleťová
tonika, vůně, mýdla) a v dotváření příjemného domova (například ve
voňavých směsích do polštářů či pytlíčků nebo v přírodních repelentech).
V tradiční společnosti pak měly významnou roli magickou a ochrannou –
i tímto odkazem stojí za to se trochu inspirovat…

Kombinace bylinek na domácí čaje:

pro dobrý spánek

Domy se zevnitř i zvenčí zdobily květinami. Zajímavým regionálním
zvykem byla také takzvaná svatojánská postýlka pro svatého Jana –
pod stůl se dal košík se svatojánským kvítím, přikrytý dečkou či šátkem
a posypaný svatými obrázky. Ráno tam děti našly penízky či dárečky, které
jim zanechal svatý Jan za nocleh. A také při tom posvětil natrhané bylinky.

dobromysl, meduňka, levandule, třezalka,
sedmikráska, bezový květ, kontryhel

Čarovné svatojánské bylinky

lípa, dobromysl, meduňka, heřmánek, třezalka

Svatojánských bylinek mělo být devět a natrhat se měly na devatero
místech. O které bylinky se jedná? Jediné závazné složení neexistuje,
lišilo se podle regionu – místních zvyklostí i přírodních podmínek. Hledat
však můžete tyto bylinky, které bývají se svatým Janem spojovány:
pelyněk pravý (bývá označován jako bylina svatého Jana) či pelyněk
černobýl (tzv. svatého Jana pás), třezalku (také bývá označována jako
bylinka svatého Jana, královská bylina, láska, milovníček, laskavé koření),
heřmánek, bezový květ, lopuch, kmín, arniku, libeček, okvětí šípkové
růže, diviznu, dobromysl, jitrocel, řebříček, mařinku, mátu, bazalku, lípu,
chrpu, kopretinu, rozchodník, mateřídoušku, fialku, zvonek, čekanku…
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pro pohodu
pro dobré trávení
kopřiva, dobromysl, měsíček, řebříček, šalvěj, kontryhel
U nás doma bylinky
sušíme zavěšené
(vždy květem dolů) na
„hambalkách“ mimo
přímé sluníčko, což je pro
kvalitní usušení důležité.

kašel a nachlazení
černý bez, mateřídouška, heřmánek,
jitrocel, řebříček, tymián
(tipy na čajové směsi z knihy Evy Francové „Rok ve Svatojánu“)

– Monika –
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Recepty
od Moniky
Červnová sklizeň
a jedlé dárky
Červen přináší i další příležitosti, které se vyplatí společně s dětmi
nepropásnout – pochutnat si na nich anebo si je dokonce
uchovat na zimu. Začíná čas sklizní a do svých pravidelných
každoročních aktivit můžete zahrnout společnou sklizeň
a společné zpracování úrody.
Zkuste si vyrobit domácí marmelády, nanuky, zmrzliny (recepty
na ně najdete v kapitole Červenec) a ořechovku. Budete mít
spoustu jedlých dárků pro učitele, ale i na Vánoce. Máte-li
zahrádku, určitě vám na ní právě teď může zrát hrášek, dorůstat
listové salátky a bylinky. Také je to čas zrajících třešní, jahod, rybízu
a dalšího drobného ovoce. V červnu je také vhodná doba na sběr
bylinek a jejich sušení. Budou se vám hodit např. na přípravu
mastí, domácích mýdel, do pokrmů a čajů, kdy stačí nasušené
směsi bylinek jen zalít horkou vodou a nechat vyluhovat.

Domácí marmelády
Od června si můžeme doma zavařovat téměř cokoli,
co na zahrádce sklidíme a máme rádi. Já se snažím
vše zavařovat bez želírovacího cukru. Jako konzervant
stačí jen klasický cukr. Náš univerzální domácí recept
na marmeládu je prostý. Důležité je mít čisté vyvařené
skleničky, potom se obejdete i bez kyseliny citronové
a želírovacích složek.

Domácí ořechovka
Abyste si o Vánocích mohli pochutnat na voňavé domácí ořechovce, musí se nejlépe začít už o svatojánské
noci. Do ořechovky se trhají ještě zelené vlašské ořechy ke konci června.
První fáze : 1 l vodky, 20 ks zelených vlašských
ořechů, 5 kuliček nového koření, 1/2 badyánu,
1–2 hřebíčky, 1 kus celé skořice

~

Ořechy rozpulte, dejte do větší vymyté lahve, třeba od
okurek, a zalijte je vodkou. Přidejte koření, zatěsněte
hrdlo a nechte při pokojové teplotě na světle macerovat asi tři týdny.

~

Na 1 kg omytého a odstopkovaného ovoce
dávám přibližně 800 g cukru a případně i dva kusy
citronu. Stejný recept používám u jahod, rybízu,
třešní i citrusových plodů, jako je grep, citron
nebo pomeranč.

Jahodová marmeláda
1 kg jahod, 700–800 g cukru a 2 citrony

~

Omyté, vypeckované, očištěné ovoce lehce rozmixujte,
ale nechte i větší kousky. Přes sítko sceďte šťávu
z ovoce a tu spolu s cukrem nechte vařit na mírném
plameni asi 15 minut. Pěnu, která se na povrchu
tvoří, sbírejte naběračkou. Po 15 minutách přidejte
větší kousky ovoce, které vám v míse zůstaly, a vařte
ještě dalších deset minut. Nakonec vymačkejte do
marmelády šťávu ze dvou citronů a povařte 1 minutu.
Do horkých vymytých skleniček nalijte marmeládu.
Dávejte pozor, aby okraje skleniček zůstaly naprosto
čisté (naše babička je dříve i otírala fáčem namočeným
ve vodce, aby docílilo dezinfekce). Skleničky zavřete
a otočte dnem vzhůru. Nechte vychladit a je to!

Druhá fáze výroby, po třech týdnech:
Povařte (asi 15 minut) 150 g cukru v 1/2 l vody s jedním
celým luskem vanilky. Nechte vychladnout nejlépe přes
noc, aby se vanilka v cukrovém vývaru rozvoněla a byla
cítit i z likéru. Slijte vodku z nálevu s ořechy a přidejte
vychladlý cukrový vývar už bez vanilky. Po třech nedělích
změnil alkohol díky ořechům svou barvu a je krásně
hnědočerný. Přelijte ořechovku do lahví, zašroubujte,
uložte do spižírny a vyčkejte příchodu Ježíška, potom
je ořechovka nejlepší a plná chutí. Naplňte i menší
lahvičky, doplňte je zajímavou osobní etiketou a máte
drobné dárky pro rodinu a přátele na Vánoce.
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Pouť – chutě a vůně dětství
Myslím, že i v dnešní době je docela fajn oslavit
pouť či posvícení…
Pouť poznáme snadno – třeba nás někdo (nejčastěji
babička) pozve na sváteční oběd nebo k nám přijedou
kolotoče a snad ještě i střelnice a houpačky, ale taky jiné
atrakce. Ano, moderní doba modernizuje i poutě a při
hluku a přemíře nejrůznějších nevkusných stánků je těžké
hledat původní podstatu. Ale je to tam:
Ta dětská radost z autíček a řetízáku, ta radost
z vystřelené růže pro holku či mámu, ta spousta
potkaných známých, kteří se i se svými dětmi vracejí
do svých dětských míst a let… Přesvědčila jsem se
na pouti v mém rodném malém městečku, kam jsme
všichni, celá rodina, vyrazili po letech na pouť. Potkala
jsem spoustu spolužáků s jejich dětmi, které jsem nikdy
neviděla, můj 70letý táta s námi absolvoval téměř
všechny atrakce. Dokonce jsme se společně chytali za
ruce na řetízáku, jako v dětství. V místní hospodě, kam
jsme šli na oběd, jsem potkala 60letou dceru mé vzdálené
tety, která už v městečku nikoho blízkého příbuzného
nemá… už má jen ty své vzpomínky na dětství. Došlo
mi teprve teď, jak je dobré, že i městečko či vesnice
má své pravidelné slavnosti. Že se může stát, že
jednou nebudu mít za kým do svého rodného města
jezdit. A že to samé se může stát i našim dětem. Pouť
jsem rehabilitovala ve svých očích. Cítím, že je dobré
tuhle tradici pro své děti uchovat jako něco hezkého
a propojeného právě s místem, kde s rodinou žijete.
Máte-li ve svém okolí pouť, na kterou se sjíždí rodáci,
a navíc se koná třeba na pěkném náměstí, buďte rádi
a tuto tradici si hýčkejte. A jestli máte dědečka a babičku,
kteří chtějí s vašimi dětmi na pouť, hýčkejte je ještě víc.
Můžete také navštívit velkou pouť, která je vyhlášená
široko daleko. Často je možné to spojit s krásným
výletem – třeba na řípskou pouť parním vlakem.

– Martina –
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Pouťové koláče
Upéct pravé kynuté domácí koláče dá spoustu práce
a času. Třeba teď o prázdninách je ten správný čas
s dětmi koláčky vyzkoušet.
Pravé holašovické koláčky
V Holašovicích, kouzelné vesničce na jihu Čech, která
je vyhlášena památkou UNESCO, panímámy pečou
ty nejlepší koláče, které jsem kdy ochutnala, a jedna
z babiček poodkryla svůj recept. Od té doby peču jen
tyto kynuté koláčky. Náplně jsou různé. Ochutnali jsme
tvarohové, povidlové, třešňové i jablkové.

– Monika –

Těsto:
500 g polohrubé mouky (dávám půl polohrubé,
půl hladké), 3 žloutky, 3 lžíce cukru, 250 ml mléka,
1/2 lžičky soli, 2 lžíce sádla, 100 g másla, 3 lžíce
vanilkového cukru, 1/2 kostky droždí – 20 g, kůra
z 1 bio citronu (já dávám tak třetinu z citronu),
rum podle chuti

~
Tvarohová náplň z Holašovic:

500 g tučného tvarohu, 3 žloutky, pravý
vanilkový cukr dle chuti nebo moučkový cukr,
rum, citronová kůra z 1/2–1 bio citronu podle
chuti, 1–2 dětské piškoty (pokud je směs tekutá,
nastrouhejte je a přidejte do tvarohu)

Pokud máte domácí pekárnu, všechny ingredience na
těsto smíchejte v míse dohladka a pak dejte do domácí
pekárny, tam těsto i nakyne a ušetříte čas na jiné aktivity.
Máslo a sádlo je dobré dát do pekárny již rozehřáté. Pokud
nemáte domácí pekárnu, zadělejte klasické kynuté těsto:
Do vlažného mléka rozdrobte droždí s trochou cukru
a dvěma lžícemi mouky a zamíchejte. Nechte na teplém
místě asi 10–15 minut vyběhnout.
Do velké mísy s moukou přidejte žloutky, vanilkový
cukr a cukr krupicový, rozpuštěné máslo a sádlo, kůru
z citronu, přilijte kvásek a dobře propracujte. Pokud je
těsto příliš tuhé, přilijte trochu vlažného mléka. Jakmile
je těsto spojené, přeložte je na vál, dobře propracujte
dohladka a pod utěrkou nechte na teplém místě
alespoň 30 minut vykynout. Těsto musí jednou zvětšit
svůj objem.
Po vykynutí uválejte malé kuličky, maximálně 2 cm
v průměru, a vyskládejte je na plech, kde budou pod
utěrkou a igelitem kynout ještě jednu hodinu, nebo
i kratší dobu, záleží na teplotě. (Igelitová pokrývka je
ideální ochranou, aby těsto neokoralo. Použít se dá např.
mikrotenový velký sáček do odpadkového koše, který
rozstřihnete, aby měl větší plochu a zakryl celý plech.)
Dnem malé skleničky vytvořte v nakynuté kuličce
místečko na náplň. Skleničku si nejprve ponořte do
mouky, aby se nechytala k těstu. Vložte náplň do koláčků.
Naplněné koláčky pomažte na okrajích ještě vejcem.
Pečte na 230 °C asi 5 minut, ale každý máme jinou
troubu, tak si dobu pečení přizpůsobte.
Z této dávky uděláte asi 60 malých koláčků.
Ale nemusíte se držet těchto malých koláčků, těsto
využijete i na větší koláče.
Náplně do koláčků záleží na vaší oblíbené chuti.
Použijte třeba nyní v létě natrhané borůvky nebo
klasickou tvarohovou náplň, povidlovou, malinovou,
jablkovou, anebo směsi smíchejte.

Konec prázdnin

Letní kino na zahradě

Připravujte se společně s dětmi na začátek školy, hezky s nimi zabalte sešity a večer si udělejte domácí promítání
buď pohodového filmu, anebo fotek z prázdnin. A dopřávejte si radost z oblohy letních nocí...

Stejně jako v zimě zimní kino pro přátele doma, zkuste tentokrát na zahradě uspořádat kino letní. Mezi stromy
napněte bílé prostěradlo, pomocí prodlužovačky přiveďte dataprojektor na zahradu, připravte polštáře, deky,
něco dobrého k pití a jídlu… Domluvte se s přáteli, ať každý přinese něco na zub, a dejte společnou tabuli
dohromady, ať nemusíte trávit celý den vařením. Vyzdobte zahradu lucerničkami se svíčkami a kino může začít.

Netradiční obaly na sešity
Budete potřebovat: sešity, kvalitní lepidlo v tubě, balicí nebo obyčejný bílý papír,
nejrůznější oblíbené samolepky či barevné lepicí pásky

~

Sešit polepte lepidlem po celé ploše, přiložte na balicí papír a uhlaďte. Podle krajů sešitů obstřihněte. Pokud obalujete sešity
formátu A5, postačí na obalení bílý kancelářský papír A4. Pokud nechcete lepit samolepky ani lepicí pásky, děti si je mohou podle
svého vkusu dokreslit svými oblíbenými motivy.
Z bílého papíru nebo ze čtvrtky vystřihněte okénko, kam nadepíšete jméno a předmět, a nalepte ho na sešit. Nakonec si už děti
samy nalepí oblíbené samolepky. Mají tak pocit, že si alespoň sešit mohly vyzdobit a vytvořit podle sebe, a výuka pro ně bude o to
zajímavější. Aby sešity vydržely déle, zabalte je do plastových přebalů.
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Letní kino by mohla být třeba vaše nová tradice k ukončení prázdnin a bezstarostného léta.

Vinobraní
a domácí degustace
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Sklizeň vína byla v regionech, kde se pěstovalo, doprovázena řadou oslav, podobně jako dožínky.
V místech tradičního vinařství se pořádají slavnosti, většinou s průvodem v krojích a samozřejmě
s prodejem vína. Pojem vinobraní v sobě ukrývá jak samotnou sklizeň vinných hroznů, tak
následnou oslavu.
Patrony vinařů jsou sv. Václav a sv. Urban, ale na vinice se symbolicky pamatovalo během celého
roku – například na den sv. Vavřince (10. srpna; podrobněji o tomto světci v předchozí kapitole)
obcházel vinohrad průvod s hořícími hromničkami a lidé se modlili za dobrou úrodu. Obyčejem
spojeným s vinobraním je tzv. „zarážení hory“ – na vyvýšeném místě se do země zarážela tyč na
ochranu proti zlodějům. Obyčej je známý už od středověku. Znamenalo to, že do vinohradu nesměl
vejít nikdo kromě vinaře; za porušení tohoto pravidla následovaly i velmi přísné tresty. Dodnes se
při příležitosti „zarážení hory“ konají slavnosti s cimbálovou muzikou a také se stavěním májky.
V každé oblasti jak na Moravě, tak v Čechách určitě najdete spousty míst, kde lze ochutnat letošní
burčák a sklizeň hroznů oslavit dobrým vínem.
Další možností je uspořádat si domácí rodinnou degustaci neboli košt. U nás doma už tradičně patří
zářijový košt k nejpříjemnějším setkání v roce. Zkuste posezení ozvláštnit a připravte pro hosty několik
vzorků vín na slepou degustaci. Vaši hosté jistě ocení, když připravíte i tabuli, na kterou se budou
zapisovat bodová ohodnocení jednotlivých vzorků. Tímto způsobem uděláte z obyčejného posezení
u vína výjimečný a nevšední zážitek pro rodinu a přátele.

– Monika –
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Rozloučení
s létem
Den podzimní rovnodennosti se nabízí k uspořádání
malé rozlučky s létem. Jak už zaznělo, jedním
z podzimních symbolů jsou jablka a víno – pro oslavu
podzimní rovnodennosti připravte štrúdly a koláče,
udělejte si vlastní čerstvý mošt (podle předešlého
návodu) a ochutnejte letošní burčák, který splní
i pročišťovací funkci.
Večer si rozdělejte s dětmi na zahradě nebo v přírodě
ohýnek. Využijte dary podzimu a místo uzenin si
s dětmi opečte jablka či brambory ve žhavém popelu.
Pokud si předem připravíte kynuté těsto, můžete ho
ve tvaru slabých spirálek („trdelníčků“) ovinout kolem
klacíku a za pár minut mají děti upečenou netradiční
originální pochoutku. Tu si mohou upravit buď
naslano posypáním kmínu a soli, nebo nasladko se
skořicí a cukrem.

Trdelníčky
na těsto: 125 ml mléka, 25 g rozpuštěného
másla/sádla, 1 žloutek, 2 lžíce třtinového cukru,
300 g hladké mouky, 1/2 kostky droždí – 20 g,
1/2 lžičky soli, na posypání: rozpuštěné máslo,
třtinový cukr, skořice

~

Všechny ingredience na těsto dejte do domácí
pekárny a počkejte, až vám těsto vykyne. Kdo
nemá pekárnu, nejprve připravte kvásek: do mísy
rozdrobte droždí a přidejte 1 lžíci cukru a 100 ml
vlažného mléka. Až kvásek vyroste, přidejte všechny
ostatní ingredience, vpracujte do těsta a nechte pod
utěrkou na teplém místě alespoň hodinku odpočívat.
Potom uválejte hady, omotejte je na klacík, pomažte
rozpuštěným máslem a posypte skořicí a třtinovým
cukrem. Pečte nad ohýnkem do zlatova.

Změna času
poslední víkend v říjnu

Poslední víkend v říjnu se mění čas. Obvykle se dočteme, že přecházíme na zimní čas, což je ale chybné
označení, protože se nejedná o protiklad letního času, ale o prosté navrácení času do standardního času
středoevropského. Poslední neděli v říjnu tak spíme o hodinu déle, ve 3.00 se ručičky hodinek posouvají
na 2.00. A večer nastává brzy tma. Přesuneme se více domů, do tepla, svět se snad trochu zpomalí.

Společné chvilky v tmavší části roku
Zaveďte si doma černou hodinku nebo tichou poštu, třeba pravidelně každý pátek, nebo prostě kdykoli
se to hodí. Právě na podzim na ně začíná být ta správná atmosféra i prostor.
Černá hodinka
Všechno se zhasne, je úplná tma nebo svítí jen pár svíček. Povídáme si s dětmi, které cítí, že se jedná
o zajímavý, nový, nebo naopak již tradiční okamžik. Témata přijdou sama.
Dříve se „černými hodinkami“ myslely sousedské večerní besedy, které byly nedílnou součástí
venkovského života v tmavší části roku… V určité podobě ale mohou být opravdu nadčasové.
Tichá pošta
Určitě to znáte: předáváme si jeden druhému vzkaz, který vždy další, kdo je na řadě, pošeptá svému
sousedovi. První vymyslí vzkaz, poslední řekne nahlas, co slyšel. Měla by to být stále stejná věta, obvykle
je zkreslená a třeba i legrační. Můžeme na této hře dětem zkusit vysvětlit, že takhle vlastně funguje
i okolní svět – co jeden řekne, může druhý zkreslit, třeba i nezáměrně. Možná tak budou lépe připraveny
i na zkreslený svět internetu či televize a budou vnímat i sílu (a to i negativní) vyřčeného slova.
Doporučuji tichou poštu využít i pro vzkazy svým blízkým: pochvaly, vyznání lásky a něhy, které si v běžném
dni říkat ani nestihneme nebo je neslyší všichni. Tento rituál, navíc ozvláštněný vzkazy, kterým rozumí třeba
jen dva z účastníků, u nás zdomácněl a děti při něm byly vždy velmi šťastné.

– Martina –

Podzimní lucerny
V říjnu už se brzy smráká, a abychom si tmavé ponuré večery zpříjemnili, není nic hezčího než je osvětlit světýlky
a lucerničkami. Nasbírejte s dětmi spadané listí a to bez lisování a sušení přilepte obyčejným lepidlem na zavařovací
sklenice. Omotejte stužkou nebo přírodním lýkem a máte vlastní krásnou a velmi jednoduchou dekoraci za okno
nebo ke vstupním dveřím. Kdo by chtěl lucerničku na zavěšení, může použít drátek. Ten oviňte kolem hrdla sklenice
a vytvořte ucho na zavěšení.
Lucerničky, nejrůznější louče, lampiony a světýlka použijte k osvětlení večera a noci z 31. října na 1. listopadu. Pozvěte
kamarády, vyrobte s dětmi své vlastní lucerničky, udělejte si komorní lampionový průvod a oslavte tak vlastním
způsobem starý keltský svátek světel Samhain.

Svátky
a významné dny
2. 11.
Dušičky
11. 11.
svatý Martin
17. 11.
Den boje za svobodu
a demokracii
22. 11.
svatá Cecilie
25. 11.
svatá Kateřina
27. 11.
den nenakupování
první adventní neděle
rozsvícení vánočního stromu

Akce a rituály
návštěva příbuzných na Dušičky
svatomartinské posvícení
koncert na svatou Cecilii
společné tvoření a háčkování

Listopad

Tvoření

zklidnění před zimou

tvoření věnců a výzdoby
na Dušičky a na advent
oříšky a výroba ze skořápek
výroba myšek v peřince
adventní kalendáře

Listopad je už podle názvu dobou, kdy padá a tlí listí, kdy se čím dál častěji objevují ranní
mlhy a mrazíky, někdy napadne i první sníh, přichází zima. Hojnost léta a podzimu je za námi,
zvířátka už mají doupátka a zásoby na zimu. I my máme nasušeno, zavařeno. Vlastně je tak nějak
hotovo – je čas odpočívat, však nás také prodlužující noci lákají dříve domů, do tepla. Konečně
si zapálíme v krbu či si sedneme k topení, tak abychom se společně zahřáli a vyprávěli si.

Jídlo a pití

Začátkem měsíce vzpomínáme na naše blízké. Využijeme ten čas také na návštěvy u přátel
a příbuzných. Zajedeme na hřbitov a zapálíme svíčky i doma, abychom si zavzpomínali na naše
předky, kteří tu s námi již nejsou. Ale možná si o to víc vzpomeneme na ty, kteří tu s námi ještě
jsou a které potěší naše návštěva. Včas si zamluvíme husu na svatého Martina a uděláme si
vlastní posvícení. Ochutnáme první letošní víno a upečeme martinské rohlíčky – připomínající
tvar rohů skotu, jejichž stáda se v tuto dobu zaháněla z pastev.

sváteční pečivo – „dušičky“
nekynuté martinské rohlíčky
slavnostní pečená husa
domácí vanilkový cukr

A už začneme plánovat Vánoce a také advent – první adventní neděle je většinou již v listopadu.
Můžeme nacvičovat písničky, které si zazpíváme první adventní neděli při rozsvícení vánočního
stromu. Třeba právě u vás vzniká na náměstí nová obecní tradice. Protože začneme brzy péct
vánoční cukroví, připravíme si domácí vanilkový cukr, aby se skutečná vanilka včas rozležela
a dokázala divy.
Vyrobíme si adventní věnce, větvičku na dveře a třeba i adventní kalendář. Budeme tvořit tak,
jak máme chuť – sami, s dětmi nebo i sousedy, tak jako si kdysi lidé zkracovali dlouhé večery
pospolitostí, a celkově se zkusíme naladit na klidnější čas, který si nenecháme zkazit shonem
a předvánočními „dostihy“.
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Nekynuté
martinské rohlíčky
Na těsto: 250 g másla, 250 g
zakysané smetany, 400 g hladké
mouky, špetka soli, 1/2 lžičky
vinného kamene nebo prášku
do pečiva
Na náplň: 200 g namletých
vlašských ořechů (mohou
být ale i povidla nebo mák),
200 g moučkového cukru, 1 bílek
(žloutek si nechte na pomazání
rohlíčků), 1 lžička skořice,
3 lžíce rumu

~

Všechny ingredience na těsto dobře zpracujte (ručně nebo v robotu)
a nechte 2 hodinky uležet v lednici.
Během odpočívání těsta si připravte
náplň. Jednoduše smíchejte všechny ingredience. Bílek nešlehejte,
jen vmíchejte.
Těsto po vyndání z lednice rozdělte
na 6 dílů. Každý bochánek rozválejte do tvaru malé pizzy, aby těsto
bylo asi 2–3 mm silné, a rádýlkem
ho ještě rozdělte na 8 dílů. Náplň
dejte do širšího okraje a motejte
jednotlivé trojúhelníčky jako rohlík.
Rohlíček ohněte do tvaru podkovy,
dejte na pečicí papír na plech a pomažte žloutkem (když ale na žloutek
zapomenete, budou skvělé i bez pomazání).
Dejte do vyhřáté trouby a pečte při
180 °C asi 22 minut.
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Slavnostní pečená husa
Můžete se inspirovat níže uvedeným klasickým receptem
z Regionální kuchařky Petry Pospěchové, ale samozřejmě nic
nebrání ani tomu, využít nějaký oblíbený rodinný postup či
vaši oblíbenou obměnu – třeba na fotce je svatomartinský
oběd, jak se servíruje u Moniky čili „U nás na kopečku“. Důležité
je pěkně prostřít, nalít k obědu mladé víno a vychutnat si
slavnostní atmosféru…
1 husa (o velikosti cca 4 kg), 2 jablka, horká voda
na podlévání, sůl, kmín

~

Z husy okrájíme sádlo, uřízneme krk a zařízneme křídla.
Pak ji omyjeme, osušíme, potřeme solí a pokmínujeme.
Necháme odležet v chladnu do druhého dne. Troubu
předehřejeme na 200 °C. Připravenou husu vložíme do
pekáče prsíčky dolů. Necháme ji asi 15 minut ve vyhřáté
troubě zatáhnout, poté podlijeme horkou vodou
a obložíme ji jablky zbavenými jádřinců a nakrájenými
na čtvrtiny. Přiklopíme druhou polovinou pekáče,
pokud nestačí, pomůžeme si alobalem. Teplotu trouby
stáhneme na na 160 °C. Celkově trvá pečení 3–4 hodiny.
Během pečení propichujeme vidličkou kůži mezi stehny
a trupem a mezi křídly a trupem, nikoliv však až do
masa. Husa začne během pečení pouštět sádlo. Jakmile
je vyškvařené a čiré, začneme je z pekáče odebírat
sběračkou do většího porcelánového hrnku. Poté, co
je větší část odebrána, husu opět podlijeme horkou
vodou. Průběžně přeléváme odebraným sádlem.
Když hřbet husy zezlátne, v pekáči ji otočíme a průběžně
dál odebíráme sádlo. Posledních 20 minut zvýšíme
teplotu na 200 °C a husu pečeme odkrytou, bez horního
dílu pekáče.
Měkkou husu vyndáme z pekáče na mísu a překryjeme
alobalem. Z pekáče sebereme zbylé sádlo a přilijeme
horkou vodu, aby bylo dost sádla k pečínce. Necháme
povařit. Husu naporcujeme, vložíme zpět do pekáče
a necháme chvíli odpočinout v otevřené troubě.
Nakonec ji servírujeme lehce přelitou šťávou. Podáváme
nejlépe s dušeným zelím a knedlíkem.
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Vánoční cukroví
Při pečení se dříve používaly doma vypěstované suroviny – ořechy, mouka z vlastních klasů, med.
A vy můžete použít třeba vlastní nebo darované marmelády z léta.

V mnoha domácnostech se cukroví objevilo na stole
až na sváteční štědrovečerní večeři. Dnes je naopak již
součástí mnoha vánočních večírků a dětských besídek.
Vůně vanilkových rohlíčků nebo perníku bývají našimi
symboly Vánoc, vzpomínkou na dětství, na mámu
nebo babičku.
Ráda peču s dětmi, ale při větším počtu malých dětí bývá
zmatek, a tak někdy peču s každým zvlášť – to, co mají
nejraději. Líbí se mi i pečení společně s kamarádkami.
Jsou to takové naše moderní přástky. Sejdeme se vždy
v jedné domácnosti, každá si přinese nářadí – plech,
formičky, váleček a suroviny – těsto, něco dobrého
k snědku a pak se o cukroví rozdělíme.

– Martina –
Už v egyptských hrobkách se nalezlo pečivo obdobné
našim perníkům. Na perníku si pochutnávali lidé
i v antice a své místo v oblíbenosti si drží dodnes.
Oblíbené byly perníky pro svou trvanlivost, kterou
zaručovalo použité koření, tvrdost a suchost perníku.
Vydržet mohl i několik měsíců. Původně se do perníků
dávala jen mouka, med a pepř. Právě pepř dal tomuto
sladkému pečivu jméno peprník a později perník.
K nám do českých zemí přišli první perníkáři v první
polovině 14. století z Německa a Itálie. Perníky vyráběli
v podobě placiček nebo je mačkali do formiček.
Nyní známe formičky dřevěné, ale ty původní byly
z vypalované hlíny. Od středověku se receptury i formy
na perníky přikrášlovaly a dnes existuje mnoho druhů
perníčků, medovníků a perníků.
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Medové perníčky
Na těsto: 350 g hladké mouky, 130 g moučkového
cukru, 2 lžíce hořkého kakaa, 20–30 g másla,
2 vejce, 1/2 lžičky jedlé sody, 1 lžička mletého
perníkového koření, 1/4 lžičky skořice, 3 lžíce
medu, 1 vejce na potírání perníčků

~

Všechny ingredience dejte do mísy a zpracujte do
hladkého těsta. Zabalte ho do mikrotenového sáčku
a nechte odležet i několik dní v lednici, aby pořádně
zfermentovalo (proleželo se). Těsto pak rozválejte na
pomoučněném vále na tloušťku asi 1/2 cm, vykrájejte
perníčky, dejte na plech s pečicím papírem, potřete je
rozšlehaným vejcem a pečte při 160–170 °C asi 4 až
6 minut. Perníčky ihned po vytažení z trouby potřete
ještě jednou rozšlehaným vejcem, aby se krásně leskly.

~

Na sníh: 1 bílek, 150 g dvakrát prosátého
moučkového cukru, 1 lžička citronové šťávy,
zdobicí sáčky (koupíte v domácích potřebách)

~

Vše dohromady vyšlehejte do pevného hustého
sněhu. Moučkový cukr opravdu raději dvakrát prosejte
přes síto, aby nebyly ve sněhu žádné hrudky. Potom by
se vám špatně malovalo ze zdobicího sáčku. Sněhem
naplňte zdobicí sáčky a s chutí do toho.
Děti malování perníčků milují, tak je určitě zapojte
a užijte si krásné adventní společné večery. Počítejte
ale s tím, že mnozí malí pomocníci budou mít po pár
minutách tvoření dost a raději sněhovou dobrotu ze
sáčku zbaští!

Svatá Lucie
13. prosince

Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Svatá Lucie je od 5. století připomínána jako panna a mučednice. Legenda vypráví, že byla dcerou vážených
a bohatých rodičů. Rozhodla se pro křesťanskou víru, zaslíbila se Kristu a svůj život chtěla prožít jako panna
v mravní čistotě.
Na 13. prosince chodívaly po vesnicích Lucky. Tato tradice je na rozdíl od postavy původní světice poměrně
dosti strašidelná. Každopádně až do 1. světové války byl tento zvyk v našich zemích hodně rozšířen, po
skončení války se zvyky obnovily jen na málo místech u nás. Kraj od kraje se obyčeje tohoto dne lišily. Někde
chodila Lucka sama. Tichá a tajemná mlčenlivá postava, oděná do bílých šatů s bílou maskou přes obličej,
budila hrůzu a strach. Někde Lucka vedla celý průvod masek, které s ní chodily od domu k domu.
Svatá Lucie bděla nad chodem domácnosti, a tak chodívala do stavení a peříčkem nebo smetáčkem
a v koutech místností a v rozích přísně kontrolovala, zda už panímáma začala s předvánočním úklidem.
Lucie i svým jménem (světlá, zářivá) připomíná, že brzy začne přibývat světla.

Polaz
Tuto ozdobu Vánoc si můžete také
doma vytvořit a o slunovratu ji zavě
sit ke stropu nad stůl.
Polaz představuje slunce a symbo
lizuje přání hojnosti, zdraví a připo
míná oslavu starého pohanského
svátku. Zvláštní jméno polaz vzniklo
ze slovanského slova polazník – ko
ledník, polazit – chodit po koledě.
Zavěšený polaz představuje zářivé
a životadárné slunce, které opět zač
ne od 21. prosince nabývat na síle.
Dny se začnou prodlužovat a noci
zkracovat. Je symbolem života, na
děje a světla, které se opět navrací
do domovů.
Polaz připomíná dárek, který dostá
valy děti k Mikuláši – ježka – kulaté
jablíčko, do kterého se napíchaly
zelené větvičky, špejle se suše
ným ovocem, napučelým hráškem
a ořechy.
Jako děti jsme dělávaly tímto
způsobem svícen na štědrovečerní
stůl. Do toho největšího jablíčka ze
zahrádky jsme zapíchaly párátka
s rozinkami a křížaly a dozdobily
vče smrkovými větvičkami. Ani
jsem nevěděla, že jsme na stole měli
symbol sluníčka a plodnosti.

– Martina –
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Jak si polaz doma vytvořit?
Kulatým základem bývalo jablko, brambora nebo těsto. Můžete využít ale
i pomeranč, grep, mechovou nebo polystyrenovou kouli, kterou potáhněte látkou.
Nejprve si udělejte dírku skrz kouli. Protáhněte jí provázek a na spodní části ho
zakončete korálkem nebo mašlí. Na horní části nechte očko na zavěšení. Špejle
si nastříhejte na půlky a navlékejte na ně dekorace. Jaké použijete, záleží na vás.
Třeba sušenou kůru z pomerančů, mandarinek, kterou jste si ještě čerstvou vykrájeli
malými vykrajovátky. Na ozdobu použijte i kousky látek, sušené ovoce, oříšky nebo
popcorn. Polaz vyžaduje trochu trpělivosti. Zapojte do jeho přípravy i děti a při
výrobě si můžete povídat o tradicích.
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Silvestrovské hry
Od doby, co máme děti, trávíme Silvestra s kamarády a jejich dětmi doma. Chodíme na dlouhou odpolední
procházku do přírody, a aby pak nebyl večer a čekání na předěl do nového roku pro děti zdlouhavý, připravujeme
různé zábavné hry. Program nakreslíme na papírové hodiny, kde posuvné ručičky ukazují, kdy se sejdeme na jakou
aktivitu. Určitě přijdete na spoustu věcí, které si s dětmi během včera zahrát – tady je pár nápadů,
které se osvědčily u nás.

– Monika –
Miss sněhulák
Postavte si (každý svého nebo po skupinkách) sněhuláka a uspořádejte soutěž o krále krásy mezi sněhuláky. Pokud je daný rok
zrovna venku sníh, je to hračka a o zábavu budou mít děti postaráno.
Pokud široko daleko sníh není, vyzkoušejte interiérovou alternativu. Nezbytnou pomůckou je bílý toaletní papír nebo role kuchyňských utěrek. K tomu hrnec, koště, mrkvička z oranžové pryže (nebo cokoli podobného), černý papír na knoflíky a lepidlo. Děti
udělají dvojice a domluví se, kdo bude sněhulák a kdo bude sněhuláka tvořit. Fantazii se meze nekladou – děti se ovíjejí do papíru
a před očima roste sněhulák, který jen tak neroztaje…
Lentilkovaná
Připravte si papírové tácky, na ně zakreslete body. Děti dostanou brčka a vedle tácku každému připravte hrst lentilek. Úkolem je
zaplnit nakreslené body lentilkami, a to jen za pomoci brčka a úst. Odměna je samozřejmě k snězení!
Legrační focení
Vyrobte si z pevného papíru nejrůznější kníry, vousy, brýle, velké rty nebo komické obočí, připevněte je třeba na klasické špejle
a pak se s nimi nafoťte. Později můžete kamarádům předat fotku v rámečku jako milou vzpomínku na Silvestr.
Bláznivé účesy
Nechte děti, aby vám učesaly bláznivý účes. Nebo si děti mohou samy mezi sebou (či každý sám na sobě) vytvořit pomocí sponek,
skřipců, natáček, gumiček a gelu svůj bláznivý účes. Opět můžete každého zachytit na vzpomínkové fotky.
Portrét naslepo
Vylosujte si dvojice dospělý – dítě a jeden druhého poslepu nakreslete na papír. Uvidíte, kolik legrace při takové obyčejné kresbě
zažijete a jak se své podobizně nasmějete.
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