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Není pravda, Å¾e Ä•as plyne stejnÄ› rychle. KdyÅ¾ máte stále co dÄ›lat, utíká zbÄ›sile jako spla&scaron;ený kÅ¯Åˆ. Zato kdyÅ¾
co na práci, vleÄ•e se. Já osobnÄ› dávám pÅ™ednost tomu spla&scaron;enému koni, ale obÄ•as se Ä•lovÄ›k musí zastavit a
dopÅ™át si pokud moÅ¾no nÄ›co speciálního. Jinak vám dny, jeden jako druhý, zaÄ•nou splývat.
VánoÄ•ní svátky jsou ideální pÅ™íleÅ¾itostí k tomu pÅ™ipravit pro vás a va&scaron;e blízké nÄ›co nezapomenutelného
Oprá&scaron;it znovu tradice, které jste kdysi dodrÅ¾ovali, hezky vyzdobit vánoÄ•ní stÅ¯l, uvaÅ™it jinou rybí polévku, neÅ¾ na
jakou jsme zvyklí. To abychom si na tyto Vánoce zase vzpomnÄ›li tÅ™eba za rok nebo za dva a Å™ekli si - jo, tenkrát to bylo
opravdu fajn.
Anglie V Anglii dárky obstarává Father Christmas. Kdybyste ho potkali na ulici, nerozeznáte ho od amerického
Santa Clause. Dárky nosí sice 24. 12., ale pozdÄ› v noci, a tak je obdarovaní najdou pod stromeÄ•kem 25. 12. ráno.
&Scaron;panÄ›lsko Vánoce ve &Scaron;panÄ›lsku zaÄ•ínají &scaron;panÄ›lskou vánoÄ•ní loterií. Je to loterie s druhou
nejdel&scaron;í nepÅ™eru&scaron;ovanou tradicí na svÄ›tÄ› a vÄ›t&scaron;ina &Scaron;panÄ›lÅ¯ si losy kupuje. O
&Scaron;tÄ›drém veÄ•eru se celá rodina sejde na slavnostní veÄ•eÅ™i, po které se jde na kohoutí m&scaron;i. Kohout byl dle
legendy první, kdo oznámil narození JeÅ¾í&scaron;e. Dvacátého pátého prosince dÄ›tem pÅ™iná&scaron;í drobnosti Papa
Noel. VÄ›t&scaron;í dárky se rozdávají na TÅ™i krále.

Belgie Zde se dÄ›ti pÅ™ekvapivÄ› netÄ›&scaron;í tolik na &Scaron;tÄ›drý veÄ•er, jako na svátek svatého Mikulá&scaron;e
Tady k vlámským dÄ›tem, stejnÄ› jako k tÄ›m holandským pÅ™ichází Mikulá&scaron; s Ä•erným Petrem a pÅ™iná&scaron;í vel
dárky. O Vánocích uÅ¾ dÄ›ti dostanou jen nÄ›co men&scaron;ího, napÅ™íklad sladkosti.
&Scaron;védsko Dárky nosí
dÄ›deÄ•ek malého vzrÅ¯stu nazvaný Jultomte. Jeho úkolem bylo pÅ¯vodnÄ› dohlíÅ¾et na spokojenost, radost a &scaron;tÄ›stí
v domácnostech. V kaÅ¾dé zemi rozdává dáreÄ•ky podle tradice nÄ›kdo jiný a stejnÄ› tak jsou rozdílné zvyky s tím spojené.
NÄ›kde se nadÄ›luje 25. prosince ráno, dÄ›ti sice pÅ™icházejí o kouzelnou atmosféru noci, do které svítí vánoÄ•ní stromeÄ•ek,
mohou si pak ale hrát s dárky celý den a nikdo je nenutí jít brzy spát. Od koho tedy dostanete dárky, pokud budete
&Scaron;tÄ›drý den trávit v zahraniÄ•í?
Rusko Asi uhádnete, Å¾e zde nosí dárky dÄ›da Mráz. DÄ›ti neobchází sám, ale
doprovází ho krásná SnÄ›hurka. PÅ™ijíÅ¾dÄ›jí v nazdobených sáních. KvÅ¯li pravoslavnému náboÅ¾enství, které zde
pÅ™evládá, dÄ›ti dostanou dárky aÅ¾ 7. ledna.
Makedonie DáreÄ•ky zde nadÄ›luje dÄ›da Mráz a rozná&scaron;í je 1.
ledna. Makedonci totiÅ¾ svátky slaví podle pravoslavného kalendáÅ™e, který je v porovnání s tím na&scaron;ím opoÅ¾dÄ›n o
tÅ™ináct dní. Jinak ale Makedonci pouÅ¾ívají stejný kalendáÅ™ jako my. Nový rok slaví tedy dvakrát. Podruhé podle
pravoslavného kalendáÅ™e, ze 13. na 14. ledna. Tento den oslavují jako Starý nový rok.
NÄ›mecko, Rakousko Pokud se
v nÄ›meckých nebo rakouských ulicích setkáte se star&scaron;ím pánem v Ä•erveném obleku se zrzavými vlasy a vousy, je to
Weihnachtsmann, tedy VánoÄ•ní muÅ¾íÄ•ek, na jehoÅ¾ bedrech leÅ¾í rozná&scaron;ení dárkÅ¯ dÄ›tem.
Norsko DÄ›ti v p
&Scaron;tÄ›drého dne dávají za okno misku plnou ovesné ka&scaron;e urÄ•enou pro Julenissena, který zde rozdává
dárky a potÅ™ebuje se posilnit na dlouhou cestu... Ovesná ka&scaron;e je také souÄ•ástí &scaron;tÄ›droveÄ•erní veÄ•eÅ™e.
Kdo v ní najde mandli, v pÅ™í&scaron;tím roce se oÅ¾ení nebo vdá.
Polsko V Polsku slaví del&scaron;í Vánoce neÅ
UÅ¾ od konce listopadu zaÄ•ínají dodrÅ¾ovat pÅ™edvánoÄ•ní tradice. Dávají na nÄ› mnohem vÄ›t&scaron;í dÅ¯raz neÅ¾ my.
nich nadÄ›luje dárky? VÄ›t&scaron;inu Polska má na starosti svatý Mikulá&scaron;, v jiÅ¾ní Ä•ásti obdarovává
JeÅ¾í&scaron;ek a v severní hvÄ›zdiÄ•ka.
Amerika a Kanada V Americe a KanadÄ› dárky nosí jiÅ¾ vý&scaron;e zmiÅˆo
Claus. Jezdí se spÅ™eÅ¾ením sobÅ¯, ten nejmen&scaron;í z nich se jmenuje Rudolf a má Ä•ervený nos. KvÅ¯li nÄ›mu byl terÄ•
posmÄ›&scaron;kÅ¯, ale zároveÅˆ mu vyslouÅ¾il místo v Ä•ele spÅ™eÅ¾ení. Santa Clausovi se totiÅ¾ Ä•ervený nos zalíbil pro
praktické vyuÅ¾ití &ndash; zaÄ•al slouÅ¾it jako mlhovka. Od té doby z Rudolfa mají ostatní sobi respekt. Dárky Santa nadÄ›luje
je&scaron;tÄ› za setmÄ›ní a rozbalují se, stejnÄ› jako v Anglii hned po probuzení.

Vietnam Vietnamské dÄ›ti si oproti tÄ›m na&scaron;im musí na vánoÄ•ní dáreÄ•ky poÄ•kat o den déle. Dostávají je aÅ¾ 25
prosince. Vánoce ale pro Vietnamce nejsou tak dÅ¯leÅ¾ité jako oslava nového roku. Podle lunárního kalendáÅ™e ho slaví
na pÅ™elomu ledna a února. TradiÄ•nÄ› se pÅ™ipravuje velká hostina a dÄ›ti dostanou peníze a nové obleÄ•ení. Zdroj: inter
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