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 Milí žáci, milé žákyně, studenti, rodiče, učitelé i neučitelé! 
 Protože nadešel poslední měsíc roku 2008, je čas na trochu toho bilancování. Letošní rok byl velmi náročný pro nás pro všechny 
z důvodu podílení se na kurikulární reformě v základním uměleckém vzdělávání. Jako pilotní-partnerská škola jsme se účastnili projektu 
tvorby školního vzdělávacího programu a byť nebylo mnohdy jednoduché skloubit na 100% současnou výuku, mimoškolní akce (jen např. 

účast na Valdštejnových slavnostech, festival Jičín-město pohádky, absolventská vystoupení,..) a vlastní psaní ŠVP 
ZUV (jen co nám to dalo – pochopit Bloomovu taxonomii, rozepsat očekávané výstupy, vytvořit strategie ke 
klíčovým kompetencím, atp.). Jsem ale na všechny učitele právem pyšná, neboť z prvních výsledků jsme zatím vyšli 
ze 39 základních uměleckých škol, které byly zapojeny do projektu, nejlépe. Tímto děkuji všem pedagogům za jejich 
skvěle odvedenou práci! 
 A protože jsou před námi nejkrásnější svátky v roce, přeji vám všem, abyste je prožili v radosti a pohodě 
mezi svými nejmilejšími a nejbližšími a do toho nadcházejícího roku přeji nám všem pevné zdraví, umět se radovat i 
z maličkostí, aby nás hudba, tanec i malování stále bavilo jako dosud – ne-li ještě více a vůbec, jen to nejlepší, co nás 
může v novém roce potkat! 

Srdečně, Vaše ředitelka, Jaroslava Komárková 
Třída p.uč. Hany Botkové 
 Co čeká v nejbližším čase naší kytarovou třídu? V sobotu 6.12. se od 14:00 v naší sobotecké pobočce koná Rodinný koncert, na 
kterém vystoupí naši sobotečtí spolužáci. Lenka Jenčková, žačka prvního ročníku, která zahraje píseň za kytarového doprovodu svého tatínka. 
Na kytaru společně s klavírem zahrají sestry Adélka a Anetka Perných a také bratři Jiráskovi. Zazní také duo pro flétnu a kytaru v podání 
sester Slavíkových. 
 V pátek 12. prosince chystáme v Sobotce třídní přehrávku od 15:30 za účasti rodičů, kde zazní koledy a vánoční písně. Také 
ji čínští žáci budou mít třídní přehrávku, ale ta se uskuteční až po vánočních prázdninách ve středu 14. ledna. Zde si žáci zahrají své skladby 
připravené k pololetní přehrávce, která se uskuteční o týden později. Chtěla bych za celou naší třídu všem do nového roku 2009 popřát hodně 
zdraví,štěstí, spokojenosti a úspěchů!                                                                                                                                 vyučující Hana Botková 
 
Třída p.uč. Mgr.Ivany Hu číkové 

    Děkuji všem členům kytarového orchestru za skoro 100% docházku na zkoušky, za dobrou náladu při zkouškách, za smysl pro 
humor, kdy  mě dokážete smíchy „odbourat“ a za práci, díky které jste nastudovali za tři měsíce tři (nebo čtyři?) hudební  čísla, zejména 
„Christmas tango“ ☺  Ať vám to v novém roce ladí ☺ !  
   Slečnám v 1.hlasu a Patrikovi přeji dokonalou souhru, slečnám ve 2.hlasu, aby vždycky poznaly, kdy je důležitější bas a kdy melodie 

a pánům v basu – protože basa tvrdí muziku, větší sebevědomí, jistotu hmatu a pevný úhoz.  
Milý Ježíšku, protože jsem byla letos docela hodná (vždycky se to nepovedlo, ale fakt jsem se snažila), dovol, abych tě poprosila o 
několik dárků. Kdybys byl, prosím tě, tak laskavý a nadělil Martině K. a Natálce K. uvolnění nátisku a toho, čemu se říká 

„systematická domácí příprava“, Terce K. elegantní postoj (já jí to i předváděla-marně…) a hmaty ve třetí oktávě, Pepčovi S., že nemá 
smysl hrát rychle, když se mu ještě pořádně neozývají tóny, Evě větší sebevědomí, Báře K. brániční dýchání (tak dýchání kdybys přinesl, 

prosím tě, víc… to moc potřebujeme všichni - a se rozdělíme), Magdičce R. a Katy K. pochopení, že rytmus jim prostě od 
tebe z nebe nespadne, ale musí si ho spočítat, Janě H. uvolněnou bradu, Lucce D. čistou hru ve třetí oktávě (minule to bylo 
fakt strašný), Janičce F. víc odvahy - aby se mě nebála, Danče D. zjevení nátisku, Katce B. pravidelné domácí hraní a 
Karolíně M. taky to dýchání (ty víš, jak je šikovná, ale nedýchá mi, nechápu, že se ještě při hraní neudusila..) jo! a rytmus, 
aby si taky počítala. Pavlíně P., aby se uměla při hraní trošku odvázat. Ježíš, já ti málem zapomněla! Pro Johanku H. a 
Kačku N., prosím tě, přines trošku intonace neboli ladění. Kdybys měl s tak velkou zakázkou problémy, tak to brániční dýchání, uvolnění 
nátisku, intonaci, postoj, čistou hru ve třetí oktávě přines najednou, já si to přeberu a naporcuji podle potřeby. Pro sebe si přeji smysl pro 
humor, nadhled a pevné nervy- prosím v tomto pořadí. 

Za tvoje dary ti předem moc děkuji a budeme je  používat pořád, hezké vánoce, Ivana Hučíková 

 
"Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti."Ludwig van Beethoven 
 Vážení rodiče, milí žáci a studenti, milí obyvatelé Jičína a okolí! Dovolujeme si pozvat Vás na Adventní koncert! Připravili ho pro 
Vás žáci a učitelé naší školy a konat se bude v Porotním sále jičínského zámku v neděli 14.12.2008 ve 14:30. Těší se na Vaši přízeň žáci 
pěveckého, dechového, klavírního, smyčcového a kytarového oddělení. V předsálí budete moct shlédnout výtvarné práce žáků výtvarného 
oboru a o výzdobu se postará se svými svěřenci pan učitel Mgr. Miloš Šolc, náš nový výtvarník ! :-) Jistě Vaše ucho i oko potěší Zámecký 
pěvecký sbor, Netrafolka, Cantus firmus, Kytarový orchestr, Flétnové noneto a jistě také jednotliví sólisté (zpěv, violoncello, klavír, příčná či 
zobcová flétna, lesní roh, kytara...) 
 Přijďte pobejt a podpořit mladé hudebníky a výtvarníky! "Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše."  
Cantus firmus p.uč. Kataríny Kalvodové, DiS. 
 Vánoční čas nás díky obchodníkům nezaskočí (připomínají nám ho snad už od října) :-) Nás hudebníky však ani zaskočit nemůže. 
Odevšad slyšíme koledy a koledičky, děti na hodinách brnkají Tichou noc či Půjdem spolu do Betléma a s adventními akcemi se roztrhl pytel. 
Malou troškou do mlýna snad příjemně přispěje i Cantus firmus. V krásné kapličce zámku ve Starých Hradech rozezní v sobotu 20. prosince 
v 15:00 své hudební nástroje.  
Držte nám palce, ať se nám povede starohradským hezky zpříjemnit poslední adventní sobotní odpoledne a ať nám u toho neumrznou ruce :-) 
A plamínek svíčky ať nám nespálí noty jako minule :-), ale jen jemně dotvoří atmosféru... 
Krásné Vánoce Vám přejí Lenka Hermannová (zobcové flétny, notové úpravy), Terezie Kracíková (příčná flétna), Anežka Pokorná 
(violoncello), Jirka Linhart (perkuse), Jan Klika (zpěv), Jan Pokorný (klávesy) a vedoucí souboru Katarína Kalvodová. 
 
Třída p.uč. MgA.Františka Komárka  
 Moji milí žáci, přeji vám, ať se vydaří adventní koncerty i třídní přehrávky. Máme za sebou  v prvním pololetí slušnou práci a 
všichni před sebou soutěž ve hře na dechové i bicí nástroje. Tak zlomte vaz - dobře zahrajte a buďte úspěšní! V novém roce hodně pohody, 
zdraví a štěstí!                                                                                                                                         To Vám srdečně přeje František Komárek 
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Třída p.řed. Bc.Jaroslavy Komárkové 
 Milé moje žačky! Letošní rok byl u poloviny z vás předurčen vaší pubertou, a tak si užívám nejen doma se svými dvěma syny, ale i 
s vámi. No, věřím, že to společně i s vašimi rodiči šťastně zvládneme a bude líp .... :-))  
 Je před námi nový rok, tak Vám přeji, aby byl plný nejen samých harmonických tónů, ale také plný zdraví, lásky, pohody, radostí a 
taky trochu štěstí. Ať vám to v novém roce troubí ještě lépe než v tom letošním, ať to v soutěži pěkně „natrhneme“ „Hořičačkám“ i 
„Pačačkám“ :-) !                Jaroslava Komárková 
 No a ještě něco málo také k vám, ke všem z Komorního orchestru. Děkuji vám všem za ty krásné chvíle, které s vámi prožívám o 
našich společných zkouškách, byť je to někdy tak trochu muzikantské rodeo, ale přece jen pak naše společná vystoupení stojí za to! Nechť se 
nám vydaří nadcházející soustředění a hlavně vystoupení 9.12. v 18:00 v Porotním sále, na které jsme dostali pozvání od pana starosty 
Ing.Martina Puše. No a do nového roku nám všem přeji mnoho radostí s dalšími krásnými muzikantskými kousky. které pro vás připravuji, 
aby nám to společně ladilo a to nejen v muzice, abyste byli všichni zdraví, spokojení a šťastní!                                         Jaroslava Komárková 
 
Třída p.uč. Pavla Krčmárika, dipl.um . 
 V letošním roce u nás proběhla podstatná změna. Díky novému vybavení se naše učebna proměnila v malé nahrávací studio a my 
nahráváme a nahráváme, až se z nás kouří. Jenom si musíme dát pozor, abychom nezakopli o kabely, které tam všude leží. Také se už těšíme 
na Vánoce, třeba najdeme pod stromečkem nějaké nové keyboardové vybavení. 
                                                                                                                                                   Hezké svátky Vám přeje Pavel Krčmárik 
Třída p.uč. MgA.Ondřeje Matějky:  
 Vánoce se přiblížily, vsak co jsme se nasoužili, než jsme písničku složili, celí jsme se usoužili. Pozorovali jsme již dávno, že není s 
písničkou radno dlouho táhnout a dlíti, hleďte teď pozor míti.. (Josef Horák, Krkonošské koledy). 

      Pěkné a klidné Vánoce přejí žáci ze třídy pana učitele Ondřeje Matějky 
Třída p.uč. Petry Matouškové, DiS. 
 V Sobotce právě vrcholí zkoušky na Rodinný koncert, který se uskuteční 6.12. 2008 ve 14:00 v sále Spořitelny v Sobotce v rámci 
oslav dvacátého výročí vzniku pobočky. Všichni účinkující berou přípravu  velmi zodpovědně, dokonce někteří rodiče zřejmě cvičí víc než 
děti. Jinak si neumím vysvětlit poznámku jedné žákyně: ,,Nemůžu se dostat doma k piánu, mamka pořád cvičí". Kéž by platilo - příklady 
táhnou. Na tomto koncertu také poprvé vystoupí pěvecký sboreček ,,Notička" pod vedením p. uč. Mgr.Zdenky Badové. 
 Pro děti i rodiče mám dobrou zprávu. Pololetní přehrávky se uskuteční tentokrát v Sobotce.  I datum už je známé, a sice 23.1. 2009.  
 Nashledanou v sobotu šestého na koncertě.                                                                                                                                Petra Matoušková 
 
Třída p.uč. Marie Stříbrné,DiS. 
Vánoční zamyšlení učitelů a žáků EKN – česky všech, co hrají na keyboard=elektronické klávesové nástroje 
 Opravdu to vypadá, že budou již brzy Vánoce. Na náměstí stojí strom, tesaři budují pohádkové domky a začínají znít koledy. 
Zpěváčci v ZUŠ nacvičili koledy, aby ukázali vánočnímu stromu, jak se měl 28.listopadu  rozzářit krásnými světly. Na ulicích je vidět 
vánoční výzdobu. Muzikanti nacvičují II.Rybovu mši na půlnoční. Znějí housle, violoncella, flétny, klarinety, trubky, varhany. Děti všech 
ročníků nacvičují koledy na klavír. A co keyboard! Nástroj moderní, který staří mistři neznali, pro který žádnou koledu nenapsali, ten nic!!! 
Ale kdepak!!! Koledy hraje i každý keybord a pilně nacvičuje koncert pro Štědrý večer. A tak všem muzikantům, jejich učitelům a rodičům 
přeje krásné vánoce. Vánoce plné hudby, hřejivého lidského slova a pohody.                                                                                 Marie Stříbrná 
 
Pěvecké třídy paní učitelek Zdenky Svobodové, DiS. a Mgr.Jany Včelákové 
 Vážení rodiče,milí žáci, blíží se čas vánoční, tak vás chceme informovat o tom,co pěvecké oddělení připravuje. Prvním 
vystoupením byla akce města - rozsvícení vánočního stromu a to 28.listopadu 2008 na Valdštejnově  náměstí v 16:30. Naši školu 
reprezentoval Zámecký pěvecký sbor (Jana Včeláková) a Sboreček (Věra Čejková). V rámci tohoto pořadu zazpívali i sólisté Lenka Nosková 
a Vladimír Toráč ze třídy paní učitelky Jany Včelákové. 
 V neděli 14.prosince 2008 ve 14.30 se bude v Porotním sále konat Adventní koncert. Pěvecké oddělení bude zastoupeno opět 
pěveckým sborem a sólisty, vystoupí také Netrafolka. Zastavte se ve vánočním shonu, udělejte si se svými dětmi hezkou chvilku a přijďte je 
podpořit. Určitě se budou snažit, aby vás svými výkony potěšily a nadělily vám již předem krásné muzikantské dárky! Během prosince se 
budou konat třídní besídky. My jsme se rozhodly, že tentokrát připravíme zpívání  novoroční. Má to svoje důvody. Budou pololetní 
postupové zkoušky a v rámci nich se  koná školní kolo pěvecké soutěže. Chceme, aby si písničky děti  ještě vyzkoušely. Termín vám dáme 
včas na vědomí. 
Přejeme vám všem krásný Advent a klidné a radostné Vánoce!!!                                                               Zdenka Svobodová  a Jana Včeláková 
 
Třída p.uč. Mgr.Miloše Šolce 

Výtvarný obor je na samém počátku své letošní práce, hledá si nové cesty a dokonce změnil i učitele. Změna ho bude provázet po 
celý školní rok a doufejme, že to bude změna spíše k lepšímu, než naopak, anebo že v dostatečné kvalitě zachová alespoň standard, na který 
jste byli všichni (rodiče i děti) zvyklí. To je můj hlavní cíl, na němž bych se rád spolu s Vámi podílel… 

Jelikož čas letí a Vánoce se kvapem blíží, zaměřili jsme se nyní na tvorbu s vánoční tématikou spjatou. Ve spolupráci s panem 
Radkem Jiránkem – architektem města Jičína – jsme vyrobili slaměné hvězdy a andělíčky, zdobící vánoční strom na Valdštejnově náměstí. 
Aktuálně se zabýváme keramikou a do 19. prosince nás čekají ještě další úkoly, které bych prozatím nerad vyzrazoval. 

Do té doby a především potom (o vánočních prázdninách) Vám přeji hodně pohody, klidu, spokojenosti a do Nového roku 2009 
mnoho stejně tak nových a třeba i tvůrčích sil.                                                                                                                                        Miloš Šolc 

 
Třída p.uč. Miloslavy Vrbové 
 Tak už jsou tu zase, nejkrásnější svátky v roce , VÁNOCE. Ježíšek je zavalen dopisy s přáníčky, doma už voní cukroví. I  ve škole 
se na ně chystáme pěkně vyzdobenými třídami i chodbami. Všude zní koledy a vánoční zpěvy. Naše violoncellová třída také pilně nacvičuje 
„Nesem vám noviny“, „Jak jsi krásné neviňátko“, „Štědrej večer nastal“.., aby mohli zahrát a pochlubit se svým nejbližším a spolu si zazpívat  
doma u stromečku . Ale ještě než nastane ten toužebně očekávaný večer, přijďte si poslechnout,  v neděli 14.12. do Porotního sálu ve 14:30  
Adventní koncert ZUŠ. Přeji Vám vše dobré, plno lásky Vám i Vašim milým.                                                                        Vrbová Miloslava  
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Vánoční zamyšlení 
 Mám rád Vánoce. Mám rád předvánoční čas. Je mi líto těch uhoněných a ustaraných, co už se těší, aby to měli za sebou (úklid, 
nákup, pečení či co vše....vyhýbám se v této době obchodům a všemu, co s tím souvisí, abych si to vánoční kouzlo nezamlžoval)  
Vánoce mají kouzlo. Vidím je stále očima dítěte, které dostává dárky od toho, kdo ho má rád. (Dnes se již role vyměnily.) Vidím je jako 
poselství, oslavu, svátek, dar naděje...  Svátky mnoha významů (s jedním společným). Škoda, že mnozí o onu mnohost přicházejí... Pro 
někoho jsou jesličky darem naděje, cestou... Pro jiného důvodem k disputacím, kdy přesně k oné události došlo, že to vlastně ani nevíme, tak 
co... Pro dalšího hezkou tradicí... Pro dalšího třeba ničím zvláštním... 
 Každý jde jinou cestou. Myslím si, že každý si určuje směr a k němu může najít vhodnou 
cestu. Tuším ale, že ne každý to ví. (Kdo se na nic neptá, nic se nedoví.) A vím, že ten, kdo už toto ví, 
tak často netuší, kde svoji cestu hledat... Jsou tací, kteří hledají cestu celý život. A nebo jeho velkou 
část. Jsou tací, kteří ji našli, leč nekráčejí po ní. Jsou tací, kteří po ni kráčejí a ani to dosud nevědí.  
Jsou tací. kteří... Obklopuje mne mnoho dobrých bytostí. (Děkuji za ten dar, že se setkávám 
povětšinou jen s príma lidmi.)  Pozoruji (mlčky) jejich cesty. Uvědomuji si (mlčky) 
jejich pestrost, mnohost.  
 Nepřísluší mi jakékoliv hodnocení, nemám na ně nejen právo, ale ani pevný bod, ze 
kterého lze na věci pohlížet absolutně.  Ostatně, mnohokrát jsem již dříve poznal své mylné nazírání 
na mnohé bytosti a jejich cesty či osudy a byl jsem vděčný za onu svoji předchozí mlčenlivost, když 
jsem poznal více a v duchu se jim omlouval za svůj dřívější náhled. (Samozřejmě, nebylo tomu tak 
vždy, naše poznání se vyvíjí - či spíš "mělo by se vyvíjet".) Nepřísluší mi hodnotit - ale samozřejmě se snažím mnohé činy a projevy těch, 
které potkávám často, častěji nebo jen občas, pochopit, poznat a vlastně i použít ke svému poučení.  
(A jistěže i občas k tomu nevítanému hodnocení také sklouznu.)  
 Obklopuje mne mnoho dobrých bytostí. Většinu znám již dávno (a s mnohými bych se rád vídal častěji, ale není nám to dáno - čas, 
vzdálenost, vzdálení). Některé jsem potkal teprve nedávno. S přibývajícími léty jsou nová setkání méně častá, ale je zvláštní, že ač se jeví 
jako náhodná, náhodná vůbec nejsou.... 
 Vánoce jsou časem nadějí a darů, které, ač nejsou vidět, jsou dary největšími... Jsem rád, že jsem mohl i s Tebou chvilenku pobýt, 
byť jen prostřednictvím textu. Pobýt a nahlas se zamyslet. Jen tak. 

úryvek ze zamyšlení  M. Zámečníka (prosinec 2003) 

 
 
KDO SE V PROSINCI NARODIL?  

- 1.12.1958  p.uč.Mgr.František Komárek   
 
CO NÁS ČEKÁ? 

� 2.-4.12.  soustředění Komorního orchestru – Mostek- penzion Zátiší 
� 6.12. 14:00 Rodinný koncert,  sál Spořitelny v Sobotce, hrají žáci a rodiče pobočky v Sobotce 
� 9.12. 18:00 Adventní zastavení, Porotní sál jičínského zámku  Komorní orchestr 
� 10.12. 9-16 pedagogové klavírního oddělení se účastní hudebního semináře s prof.Ivanem Klánským 
� 12.12. 14:00 generální zkouška na Adventní koncert 
� 14.12. 14:30 Adventní koncert žáků ZUŠ J.B.Foerstera 
� 20.12. 14:00 Adventní zastavení hráčů komorního souboru „Cantus firmus“ ve Starých Hradech 
� 22.12.-2.1.2009 vánoční prázdniny 
 

Koledy?  
 Možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou teď slyšet všude. Ale přece jen: někdy, když je uslyšíme, třeba jak děti zpívají na pěší 
zóně: "Nám, nám narodil se..", může se nás to dotknout někde hluboko v srdci, i když to slyšíme už po tisící. Možná v sobě koledy skrývají 
střípek porozumění a sounáležitosti, které v dnešním uspěchaném světě postrádáme. Nepřepínejme automaticky, je v 
nich pozvání k prožití společné radosti.  
 Tradice vánočních písní trvající téměř tisíc let. Vždy znovu mě udivuje zjištění, jak obrovskou explozi 
tvořivosti vyvolala poměrně krátká, téměř novinová zpráva o Kristově narození v evangeliu sv. Lukáše. Totéž platí i 
o tradici vánočních písní trvající téměř tisíc let, od gregoriánských chorálů přes latinské písně středověku, barokní 
písně až po vánoční lidové zpěvy, které v básnické obraznosti i v hudebním výrazu nesou znamení svého původu. 
(...)  
 Láska k betlémskému děťátku je hlavním obsahem vánočních zpěvů. Dostatek lásky, radosti, naděje a 

těšení se na svátky vzdálené i blízké vám přeje Pavel Jurkovič. 
 

 

 ,,Něco mi tu nehraje“ 
 V němém úžasu jsem sledovala další část cyklu „Soukromé pasti“, která se vysílala 26.11.2008, kde hlavní roli vytvořila 
Tereza Brodská a který byl zasazen do prostředí symfonického orchestru, patrně České filharmonie. Zápletka příběhu byla nezajímavá ve 
srovnání se „zjištěním“ , jak přepychově si naši kolegové v orchestrech žijí. A tak jsme měli možnost vidět, jak lidé, kteří se živí hraním 
v orchestru mají luxusně zařízený byt, luxusní auto (ale pozor, na splátky), najímají si nejdražší právníky v zemi, bez mrknutí oka kupují 
hudební nástroj, na který sto tisíc nestačí...........  
 Vážení rodiče, milé děti, tak to opravdu není (bohužel).  Skutečnost mi  nedávno naznačila moje spolužačka Miluška. Cituji: 
„Po osmnácti letech hraní první horny (byť jenom v oblastním orchestru  v Mariánských Lázních) mám jedinou jistotu a tou je minimální 
mzda! Pod tu už jít nemůžou."  Ale mě tu něco nehraje. Buďto mi unikl nějaký detail (nezdědili ty peníze?), nebo to měl být ,,humor“ 
anebo absolutní ignorace skutečnosti. Nevím, jenom doufám, že se Miluška nedívala.                                                    Petra Matoušková   
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2. Pacholek v stodole mlátí, 
až se celý zimou klátí, hej, hej, koleda. 
 
3. Dieuka v stauu šaty pere, 
naříká si, že ji zebe, hej, hej, koleda.. 
 
 

 
CO JE ADVENT? 
 Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení 
pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 
příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením 
adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří 
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry 
této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho 
druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 
 První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku 
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového 
liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. 
 
ADVENTNÍ V ĚNEC 
 Věnec je odnepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I 
Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je 
holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a 
osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo 
světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude 
předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. 
 
ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY  
 Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - 
"roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název 
pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: 
"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). 
Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. 
Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s 
vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i 
slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které 
je rozprostřeno přes celá století. 
 

 
A NĚCO NA PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU!!  
 
Ananasový koktejl s ledovým ovocem 
7 dl vody bez příchuti 
1 plechovka krájeného kompotovaného ananasu 
2 dl jablečného moštu 
2 dl pomerančového džusu 
2 dl vody na led 
2 kiwi 
1 lžíce kuliček rybízu 
100 g želatinových hádků 
 
 Nejprve připravíme ovoce v ledu. Kuličky omytého rybízu a kousky oloupaného kiwi rozložíme 
do tvořítek na led, zalijeme vodou a necháme zamrazit. Pak je rozdělíme do sklenic, na ně dáme po 2 
lžících ananasového kompotu i s nálevem a zalijeme směsí jablečného moštu, pomerančového džusu a 
perlivé vody. Nápoje ozdobíme želatinovými hádky omotanými na koktejlovou jehlu. 
 


