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UÅ¾ víte, co si vezmete na sebe na oslavu Nového roku 2017? PÄ›kné &scaron;aty Å¾eny, Ä•ernou kravatu pánové? A jaké
budete mít spodní prádlo? Velice dÅ¯leÅ¾itá otázka, Å¾ijete-li v JiÅ¾ní Americe. ZáÅ™ivé barevné prádlo je tam totiÅ¾ nutnos
ÄŒervené - hledáte-li lásku, Å¾luté &ndash; jde-li o peníze. KaÅ¾dopádnÄ›, Nový rok symbolizuje nový zaÄ•átek. ZaÄ•ít znovu
obrátit list. ZaÄ•ít to, co uÅ¾ dlouho odkládáte, plánujete, Ä•i na co se pÅ™ipravujete. PryÄ• se starým a aÅ¥ Å¾ije v&scaron;e
nové!
Nový rok se slaví tradiÄ•nÄ› &scaron;ampaÅˆským, chlebíÄ•ky a ohÅˆostrojem. NÄ›kde ale oslavy Ä•i tradice probíhaj
Zvlá&scaron;tnÄ›, pro nÄ›koho aÅ¾ legraÄ•nÄ› Ä•i dokonce nebezpeÄ•nÄ›. Inu: Ä•tÄ›te a pobavte se:
1. BÄ›lorusko Svo
pÅ™ed sebe nasypou hromádku kukuÅ™ice a mezi nÄ› se vypustí kohout. Ke které kukuÅ™ici kohout pÅ™ijde a zaÄ•ne zobat,
dívka se v novém roce vdá. 2. Brazílie Lidé se oblékají do barvy bílé, aby na nový rok zapla&scaron;ili zlé duchy. Také
se skáÄ•e pÅ™es sedm vln - jedna vlna pro kaÅ¾dý den v týdnu - a pÅ™i kaÅ¾dém skoku vyslovit jedno novoroÄ•ní pÅ™ání. P
nejsou v blízkosti pláÅ¾e, je moÅ¾né skákat tÅ™ikrát na pravé noÅ¾e. Brazilci také uctívají kvÄ›tinami bohyni vody Iemanja.
Bolívie V Bolívii se zapéká mince do dortu. Kdo najde minci, bude mít v pÅ™í&scaron;tím roce hodnÄ› &scaron;tÄ›stí. 4. Chile
Kdo chce vydÄ›lat hodnÄ› penÄ›z bÄ›hem pÅ™í&scaron;tího roku, musí sníst na nový rok alespoÅˆ jednu lÅ¾íci Ä•oÄ•ky. V chi
Talca tráví lidé novoroÄ•ní noc na hÅ™bitovÄ› se svými mrtvými. 5. Kolumbie Chcete strávit pÅ™í&scaron;tí rok na cestách?
Zkuste to, co dÄ›lají Kolumbijci: obejdÄ›te jednou blok svého bydli&scaron;tÄ› s prázdným kufrem. 6. Dánsko Dánové
rozbíjejí talíÅ™e pÅ™ed dveÅ™mi svých pÅ™átel. Ten, kdo má pÅ™ed dveÅ™mi hodnÄ› rozbitého nádobí, bude mít v pÅ™í&
&scaron;tÄ›stí. Také je to známka toho, Å¾e dotyÄ•ný má hodnÄ› pÅ™átel. 7. Ekvádor V mnoha zemích JiÅ¾ní Ameriky (tak
Bolívii, Venezuele a Brazílii) je zvykem na Nový rok si obléci barevné spodní prádlo. Å½luté pro hodnÄ› penÄ›z, Ä•ervené pro
lásku. 8. El Salvador Hodinu pÅ™ed pÅ¯lnocí se rozklepne vejce do sklenice vody. Druhý den ráno se dle toho, jak vejce
vypadá, pÅ™edpovídá, co se v novém roce stane. 9. Estonsko Estonci se snaÅ¾í jíst na Nový rok sedmkrát, aby si zajistili
sílu a dostatek potravy v pÅ™í&scaron;tím roce. 10. Finsko Jako se u nás lije olovo, ve Finsku se pouÅ¾ívá cín. Dle tvaru
cínu se pak pÅ™edpovídá, co se stane v novém roce. 11. Irsko Svobodné Å¾eny si na nový rok dávají pod pol&scaron;táÅ™
jmelí, aby si v pÅ™í&scaron;tím roce nalezly manÅ¾ela. 12. Japonsko Lidé se pÅ™evlékají do kostýmÅ¯ dle zvÄ›rokruhu (201
rokem kohouta) a nav&scaron;tÄ›vují chrám, kde se zvoní 108 krát &ndash; coÅ¾ je &scaron;Å¥astné Ä•íslo 13. Panama
Spalují se obrázky/fotky/podobizny slavných lidí. Smysl je ten, Å¾e slavné postavy - zvané &bdquo;mu-ecos&ldquo;
pÅ™edstavují starý rok a tím, Å¾e se spálí, otevírají zaÄ•átek nÄ›Ä•emu novému. 14. Peru Obyvatelé provincie Chumbivilcas
Peru slaví festival Takanakuy. Festival probíhá 25. prosince - zahrnuje nejen tanec, ale hlavnÄ› rvaÄ•ky. Lidé tak mají
moÅ¾nost si vyÅ™ídit staré záleÅ¾itosti, aby zaÄ•ali nový rok s Ä•istým &scaron;títem :-))) 15. Filipíny Na Filipínách se povaÅ
pÅ™ivolávání &scaron;tÄ›stí, kdyÅ¾ na Nový rok jedí kulaté potraviny. DÅ¯vod je ten, Å¾e kulatý tvar reprezentuje mince; takÅ¾
víc kulatého sníte, tím více penÄ›z v pÅ™í&scaron;tím roce budete mít... Dal&scaron;í zvyk je na Nový rok skákat - to platí
pÅ™edev&scaron;ím pro dÄ›ti, aby v pÅ™í&scaron;tím roce hodnÄ› vyrostly.
16. Rumunsko Podle 2 000 let staré tradice se
mladý muÅ¾ obleÄ•e do kostýmu medvÄ›da a tanÄ•í, aby zahnal zlé duchy. 17. Skotsko V Hogmanay toÄ•í lidé kolem hlavy
zapálenou koulí, neboÅ¥ oheÅˆ pÅ™iná&scaron;í slunce a oÄ•i&scaron;tÄ›ní v novém roce. Skotové také vÄ›Å™í, Å¾e první Ä•
který pÅ™ekroÄ•í práh domu, pÅ™iná&scaron;í &scaron;tÄ›stí. Vysoký, tmavý muÅ¾ nosí nejvíce &scaron;tÄ›stí, muÅ¾ zrzavý
Å¾eny nosí &scaron;tÄ›stí ménÄ›. První Ä•lovÄ›k by také mÄ›l do domu pÅ™inést whisky a chléb. 18. Srbsko V BÄ›lehradÄ›
východo-ortodoxní tradice, Å¾e knÄ›z hodí do ledového Dunaje krucifix. Ten, kdo poté krucifix najde, bude poÅ¾ehnán silným
zdravím po celý rok. 19. &Scaron;panÄ›lsko O pÅ¯lnoci se musí sníst jedna kuliÄ•ka vína za kaÅ¾dý úder zvonu. KaÅ¾dá ku
symbolizuje jeden mÄ›síc v následujícím roce. 20. USA Nejvíce univerzální tradice - o pÅ¯lnoci nÄ›koho políbit. MÅ¯Å¾e to bý
velmi pÄ›kný záÅ¾itek, pokud máte vedle sebe drahou poloviÄ•ku. Nebo taky právÄ› ne&hellip; AÅ¤ BUDETE SLAVIT
JAKKOLIV - UÅ½IJTE SI. JEN POZOR, AÅ¤ OSLAVY VE ZDRAVÍ PÅ˜EÅ½IJETE... VÍTEJTE V ROCE KOHOUTA!
GRETA
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