
Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks

ročník 8 číslo 10 prosinec 2019

Listy regionů jsou distribuovány již osmým rokem každý měsíc  
v nákladu 18 000 kusů výtisků zdarma přímo do poštovních 

schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 
Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

l Zákusky l Dorty
l Chlebícky
l Zmrzlina

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-NE 8-18

(v době státních svátků se může měnit)

ZAVŘENO: 23. 12. – 26. 12.  
a 31. 12. – 2. 1. 2020
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Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

KUBOSPOL s.r.o. 

LESNICKÁ 87, RÁJEC-JESTŘEBÍ
TELEFON: 516 432 168, 777 709 518

– kvalitní služby v posezonním servisu
– servis i jiných značek
– prodej značky 
– vánoční akce

www.servisrajec.cz
Příjemné Vánoce Vám přeje Zahradní a lesní technika Rájec-Jestřebí

VÁNOCE U SOUSEDŮ

	 Vánoční	 svátky	 patří	 v	 křesanském	
světě	 k	 největším	 událostem	 každého	
kalendářního	roku;	oblibu	získaly	nejen	
pro	 svůj	 náboženský	 význam,	 ale	 také	
jako	svátky	pohody	a	míru,	doba,	kterou	
rodiny	tráví	společně	a	snaží	se	alespoň	
na	 pár	 svátečních	 dnů	 vymanit	 z	 celo-
ročního	shonu.
	 Zatímco	v	severní	Americe	voní	na-
dívaný	krocan	a	Santa	Claus	se	prodírá	
čerstvě	 napadaným	 sněhem,	 v	 Brazílii	
vrcholí	léto;	lidé	po	sváteční	večeři	vy-
razí	do	ulic	a	v	Riu	třeba	na	pláž	Copa-
cabana.	 Podobně	 je	 tomu	 u	 protinožců		
v	 Austrálii.	 Když	 se	 vrátíme	 do	 Evro-	
py,	 což	 je	 na	 mapě	 světa	 „takový	 náš	
malý	 dvoreček“,	 tak	 zjistíme,	 že	 i	 zde	
jsou	 ve	 způsobu	 trávení	 Vánoc	 rozdí-	
ly.	 Dárky	 nosí	 nejen	 Ježíšek,	 ale	 také	
Weihnachtsman,	Father	Christmas,	Pere	
Noël,	 Babbo	 Natale	 a	 mnoho	 dalších;	
tak,	jak	je	to	v	tom	kterém	regionu	zvy-
kem	už	odpradávna.	Jak	skutečně	tráví	

čas	Vánoc	moderní	 lidé	v	současnosti?	
Jak	moc	se	dodržují	obyčeje?	Tuto	otáz-
ku	jsme	položili	několika	rodinám	v	na-
šem	 blízkém	 okolí;	 evropským	 souse-
dům.	Zde	je	několik	odpovědí:
	 Rodina	 Liaci,	 Fossacesia,	 region	
Abruzzo,	Itálie:	
	 Na	Štědrý	den	se	celá	 rodina	schází		
u	 toho,	kdo	má	největší	dům.	Hrajeme	
karty	a	deskové	hry,	pak	následuje	slav-
nostní	večeře.	Začíná	se	vývarem	s	plně-
nými	 těstovinami	 Tortellini,	 následují	
Ravioli	 nebo	 Lasagne.	 Jako	 dezert	 se	
podává	Panettone,	sladký	vánoční	chléb	
plněný	sušeným	ovocem,	bez	kterého	si	
neumíme	Vánoce	představit.	To	ovšem	
není	vše,	každý	přináší	ještě	další	různé	
pochoutky,	takže	hodujeme	až	do	půlno-
ci	a	zpíváme	různé	popěvky	o	narození	
Ježíše.	 Nechybí	 malý	 Betlém	 s	 Marií,	
Josefem	 a	 zvířátky.	 O	 půlnoci	 do	 Bet-	
lému	přidáme	sošku	malého	Ježíše	a	te-
prve	pak	začneme	rozbalovat	dárky.	Po	

celé	Vánoce	je	rodina	spolu;	vaříme	bo-
haté	obědy,	hrajeme	hry	a	zpíváme.	Na	
druhý	vánoční	svátek	přichází	také	přá-
telé	 a	 tím	 se	 ukončují	 oslavy	 narození	
Ježíše	Krista.
	 Rodina	 paní	 Budzisz,	 Jastarnia,	
Hel,	Polsko:
	 V	naší	domácnosti	si	potrpíme	na	tra-
diční	oslavu	Vánoc.	Nejméně	dva	týdny	
dopředu	 připravujeme	 klobásu	 “Kol-
bos”.	 Je	 to	 specialita,	 která	 se	 dělá	 jen		
v	Jastarnii	v	čase	Vánoc	a	může	se	jíst		
až	 po	 návratu	 z	 půlnoční	 mše.	 Náplň	
tvoří	na	kostky	nakrájené	vepřové	maso	
a	slanina,	cibule,	majoránka	a	sůl.	Může	
se	udit,	ale	je	lahodná	i	jen	vysušená.	
	 Na	Štědrý	den	se	setkává	celá	rodina;	
za	 soumraku	 jdeme	 na	 večerní	 boho-
službu	 Nešpory	 a	 po	 návratu	 usedáme		
k	 večeři.	 Na	 stole	 máme	 hlavně	 ryby;	
uzený	losos	a	úhoř	uzený	baltickým	způ-
sobem,	sledě	v	různých	formách,	pirohy	
se	zelím	a	houbami,	boršč	s	knedlíčky	
nadívanými	houbami,	další	houbová	po-
lévka	a	zeleninový	salát.	
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Domácí Betlém rodiny Liaci – Itálie foto rodina Liaci


