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Novinkou je 
zvonička přání  
Novinkou letošního adventu na 

žďárském náměstí bude zvonička 
přání, kde si děti mohou zacinkat a 
vyslovit přání Ježíškovi...

Má přírodní podobu - na rozekla-
ném samorostu z městských lesů  je 
umístěn vánoční zvonek vyrobený 
ve Žďasu. 

Adventní atmosféru před Starou 
radnicí navodí nejen tradiční slámo-
vý betlém, ale i novinka v podobě 
stánku s horkým punčem a svařá-
kem. Ten zde zůstane po celé svát-
ky,  aby lidé měli chuť se večer na 
náměstí zdržet a  užít si  atmosféru. 
Pro stánek bude platit radou schvá-
lená výjimka z vyhlášky města o 
zákazu požívání alkoholu na veřej-
nosti. 

Letošní advent na náměstí Repub-
liky začíná tuto neděli 2. 12. od 16 
hodin. Výzdobu vánočního stromu 
obohatí efekt padajících rampou-
chů,  v ulici Smetanova a v části ul. 
Horní se nově objeví svítící vločky. 
Město do modernizace své vánoční 
výzdoby letos  vložilo 150 tisíc Kč. 
Předtím se výzdoba centra dočkala 
oživení v letech 2013 a 2014. 

Již 14  let trvá před Starou radnicí 
tradice Vánočního stromku přání. 
Vznikla ve spolupráci regionálního 
rádia a dětských domovů na Vyso-
čině. Ze Stromku přání si lze vybrat 
lístek s přáním konkrétního dítěte 
a tomu nadělit dárek. Balíčky lidé 
nosí do Turistického informačního 
centra z boku Staré radnice.

„Dárky se od nás pravidelně odváží 
do velké haly v Jihlavě. Odtud je rea-
lizátor projektu rozděluje do určených 
sociálních zařízení po celé Vysočině,“ 
říká Bohuslav Nahodil z TIC. -lko-

Dnes přinášíme
� VÁNOČNÍ PŘÍLOHU, a v ní 
exkluzivně pro čtenáře ŽN  ucelený 
přehled pořadů a  akcí s názvem Od 
adventa po Tři krále (str.   9 - 18).

O Vánocích se obvykle sejde celá 
rodina. Můžeme si vyzkoušet někte-
ré z lidových vánočních zvyků. Třeba 
vypouštění osvětlených ořechových 
skořápek po vodě... Naši předci věři-
li, že na Štědrý večer nám tato světél-
ka naděje napoví náš osud...Ať tomu 
věříme nebo ne, je to tajemná rodin-
ná zábava. Každý člen rodiny vypustí 
do lavóru s vodou svoji svíčičku. 

Když se všechny skořápky sesku-
pí uprostřed hladiny, rodina bude 
žít v dalším roce šťastně a pospolu. 
Pokud naše svíčka zůstane u břehu, 

nečeká nás žádná změna a budeme 
se držet doma. Když se naše lodič-
ka dostane do středu, vyrazíme do 
světa. Možná na zkušenou, možná 
natrvalo...A pokud se dvě lodičky 
spojí, znamená to lásku a také dob-
ré pracovní podmínky. No, a komu 
z rodiny vydrží lodička nad vodou 
nejdéle, čeká ho dlouhý a šťastný 
život.

Letošní růžové Vánoce 
Letošním Vánocům mají dle floris-

tů dominovat tóny růžové, oranžo-

vé a fialové. Ty v kombinaci s bílou, 
stříbrnou, ale i třeba šedomodrou 
udělají velkou parádu. Kombinujme 
však maximálně tři barvy, výraznější 
tóny doplníme vhodnou tlumenou 
kombinací. 

Nic nezkazíme ani tradiční českou 
klasikou na zeleni jehličí. V křesťan-
ském podání zlatá symbolizuje dar 
jednoho ze Tří králů narozenému 
Ježíškovi, a také příslib věčného 
života. Červená připomíná jablka 
ze Stromu poznání nebo Kristovu 
krev...  -lko-

SVětélka naděje prý o Štědrém večeru napoví osudy. Staročeskou tradici si v tzv. babiččině sekničce vyzkoušely děti ze ZŠ 
Palachova.  Foto: Lenka Kopčáková

Čas, kdy ožívají lidové zvyky


