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VÅ ETEÄŒNICE â€“ SVÃ•TKY A NOVÃ• ROK
PÃ¡tek, 29 prosinec 2017

ÚspÄ›&scaron;nÄ› jsme se dostali na konec roku 2017, zbývá z nÄ›j uÅ¾ jen pár posledních hodin &hellip; Je neuvÄ›Å™itelné, j
ten Ä•as letí, musím se pÅ™iznat, Å¾e já je&scaron;tÄ› nejsem vÅ¯bec pÅ™ipravena na rok 2008, natoÅ¾ na 2018, o celou dek
pozdÄ›ji... :-)))
Nevím jak vy, ale s kaÅ¾dým koncem roku mi na mysl pÅ™ichází takové to celoroÄ•ní bilancování. Jaký to vlastnÄ› byl ro
jsme &scaron;Å¥astní, zdraví, nauÄ•ili jsme se nÄ›co, zkusili jsme nÄ›co nového, poznali nové známé? Byl tento rok
spí&scaron; dobrý, Ä•i &scaron;patný? A co ty roky pÅ™ede&scaron;lé, ve srovnání s tímto? PravidelnÄ› o vánoÄ•ních
prázdninách vytáhneme v&scaron;echna alba, a spoleÄ•nÄ› listujeme a vzpomínáme. S pÅ™ibývajícím vÄ›kem dÄ›tí uÅ¾ to ne
100 fotek na dítÄ› a mÄ›síc, ale máme aspoÅˆ nÄ›co. HodnÄ› lidí uÅ¾ fotí jen telefonem a fotky skladuje jen v electronické formÄ
Myslím, Å¾e to není dobrý vývoj, ale kaÅ¾dému vyhovuje nÄ›co jiného, Å¾e? Dal&scaron;í na&scaron;e vánoÄ•ní tradice jso
puzzle. VÄ›t&scaron;inou pÅ™es rok není Ä•as ani trpÄ›livost, a tak kdyÅ¾ jsme v&scaron;ichni pÄ›knÄ› v teple o svátcích dom
poctivÄ› skládáme. Moje nejoblíbenÄ›j&scaron;í jsou ty do kruhu. Zkusili jsme i 3D puzzle, ale nijak zvlá&scaron;Å¥ nás
nenadchly. NejoblíbenÄ›j&scaron;í jsou s 500 &ndash; 750 ks, nebo jednorázové rychlovky, co mají jen 100 ks.
Pokou&scaron;eli jsme v&scaron;ak párkrát i 1000, ale pokaÅ¾dé neúspÄ›&scaron;nÄ›; ani v tolika lidech to nejsme
schopni zvládnout. A nikde ani nejsou nÄ›jaké ty super-rychlo-návody Ä•i triky, tak tedy v&scaron;echno hezky pÄ›knÄ›
poctivÄ› jako u men&scaron;ích puzzlÅ¯&hellip;. takÅ¾e tato kapitola je pro nás zcela uzavÅ™ena. Znám ov&scaron;em pár
profesionálÅ¯, kteÅ™í jsou opravdovými mistry; kamarádka mé dcery sloÅ¾ila puzzle v poÄ•tu 25 tisíc kusÅ¯. Naprosto
neuvÄ›Å™itelné.
ÄŒerstvÄ› sloÅ¾eno &ndash; a povedlo se!!!

PravidelnÄ› nepravidelnÄ› také hrajeme stolní hry &ndash; rÅ¯zné karetní hry, Backgammon, nebo i jednoduché
&bdquo;Kdo jsem&ldquo; Ä•ili Hedbanz. Vzhledem k tomu, Å¾e ty kvalitní hry jsou celkem drahé, tak obÄ•asná nová hra je i
jako rodinný dárek. Zcela nejoblíbenÄ›j&scaron;í je Ticket to ride, za ní následuje Carcassone. Nikdy jsem ov&scaron;em
nepochopila motto pro Monopoly: prý hodiny a hodiny zábavy pro celou rodinu. A na obrázku spokojená, smÄ›jící se
familie. U nás se je&scaron;tÄ› nikdy nestalo, abychom monopoly nezakonÄ•ili tak, Å¾e nÄ›kdo breÄ•í, rozÄ•iluje se, urazí se,
naÅ™kne jiného z proteÅ¾ování, Å™ádÄ›ní, spiknutí se Ä•i podvádÄ›ní, Å¾e nÄ›kdo pÅ™estane mluvit, Ä•i prostÄ› odejde pry
Monopoly prostÄ› u nás zpÅ¯sobují nedobré konce&hellip; Malý dodatek na konec. Existuje hodnÄ› jednoduchých her,
tÅ™eba karetní hra válka, pak vy&scaron;&scaron;í/niÅ¾&scaron;í bere, a pod., které s námi velice rád hraje I Pan Pes.
PÅ™ekvapující ov&scaron;em je, Å¾e velice Ä•asto i vyhrává&hellip;
Jak jste na tom vy? Jak trávíte svátky u vás doma?
Máte také nÄ›jaké speciální, rodinné tradice? V&Scaron;ETEÄŒNICE
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