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Milí studenti, profesoři a přátelé Matičního gymnázia v Ostravě,
právě v rukou držíte speciální vánoční vydání, které vám přiblíží kouzlo
Vánoc očima studentů. Při vánočním shonu v nákupních centrech přeplněných
lidmi se nachvíli zastavte, pohodlně posaďte a v klidu pokračujte v listování
eMkem. Přeji vám krásné Vánoce plné pohody, strávené v kruhu blízkých osob,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů po celý rok 2017.
Tereza Foltýnová
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🎄 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU VE VESTIBULU 🎄

Dominik Kalouda, PB

VÁNOČNÍ STROMEČEK ONLINE : mgo.cz/kamera.php

🎥

Asi jste všichni postřehli, že máme na škole krásný vánoční stromeček.
Dne 1.12.2016 se totiž v 10:00 hodin slavnostně rozsvítil vánoční stromeček.
Samotný akt rozsvícení byl doprovázen skvělým výkonem sboru paní
profesorky Švrčkové, který zpíval různé koledy a písničky s vánoční tematikou.
Ve vestibulu byl doslova Babylon, protože někdo stál v řadě na punč
(který byl velice dobrý), jiní se dívali a poslouchali již zmiňovaný sbor a všichni
společně jsme pak odpočítávali čas do rozsvícení. I přesto že byl vestibul
naplněný k prasknutí, někteří bystří (včetně mě) byli v učitelském mezipatře a
využívali „ptačí perspektivy“.
Myslím, že naše škola má zase něco, čím se může chlubit, utrhovačům
navzdory.

GAME OF THRONES - KNIHA VS.
SERIÁL
Karel Weiss, SXB
📖❌📺
VAROVÁNÍ
Následující článek obsahuje vyzrazení děje ke Hře o
trůny (série 1-6 a knihy 1. – 5. díl).

Nejdříve si společně rozeberme děj. Ať už se jednalo o příběhové linie
rodu Starků, Targaryenů, Lannisterů, Baratheonů, nebo o různé smrti, intriky,
vyvraždění rodiny a další maličkosti, tak se 1. série seriálu Hry o trůny knižní
předloze podobala jako vejce vejci (pokud nepočítáme duel Jaimie vs. Eddard
Stark, v knize ho Jamie napadl když jel na koni a kůň mu pohmoždil nohu,
kdežto v seriálu mu jí probodl jeden z lannisterských stráží). Toto nám
umožnili dva skvělí producenti David Benioff a Daniel Brett Weiss, kteří odvádí
výbornou práci. Netrvalo to dlouho a Hra o trůny se stal velmi oblíbeným
seriálem pro svůj poutavý děj a komplexní svět.
🎄
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Pojďme se teď ale přesunout k největším rozdílnostem mezi knihou a její
seriálovou adaptací, které udivily poměrně velkou část čtenářů.
Začneme krvavou svatbou. Pokud si ještě pamatujete, tak v seriálu tam
byla přítomna i žena Robba Starka Talisa (v knize se jmenuje Jeyne Westerling)
a společně se svým nenarozeným dítětem byla několikrát bodnuta do břicha a
zemřela. Tak tomu v knize vůbec nebylo. Jeyne se svatby vůbec neúčastnila a
ani nebyla těhotná. Místo toho zústala v Řekotočí, kde byla později zajata
lannisterskými vojáky a ti ji ještě rok poté hlídali jestli se z ní „nevyklube“
potomek Robba. Na krvavé svatbě se stala také ještě další věc, a to ta, že byla
zabita Catelyn. Walderští vojáci ji podřízli hrdlo a ona zemřela a dál se s ní nic
nestalo. V knize ji po svatbě oživil Beric z Bratrstva bezpraporců stejnou magií
jako používá Melisandra, a tak se z ní stalo něco jako zombie, který nemůže
mluvit a prahne po pomstě. Doufejme, že se tvůrci seriálu ještě vzpamatují a
tuto postavu tam přidají.
Další nepochopitelnou odlišností byla svatba Sansy s Ramsayem
Boltnem. Sansa tam totiž podle knihy vůbec není. Místo toho Ramsay zajme
kamarádku Sansy, Jeyne Poole a prohlašuje, že to je Arya Stark, aby svatbou
mohl upevnit svůj nárok na Zimohrad (Winterfell). Ramsay se k ní chová stejně
jako k Sanse v seriálu, zachází s ní jako s kusem hadru. Později se jí podaří
utéct společne s Theonem a Mancem Nájezdníkem. Jak se tam Mance dostal?
Mance je další nesrovnalostí mezi knihou a seriálem. Tam je toziž upálen
Stanisem za to, že před ním nepoklekl. V knize se naopak Mance domluví s
Melisandrou, aby mu umožnili zkusit se dostat do Zimohradu a unést falešnou
Aryu zpátky k Jonovi. V přestrojení za jiného divokého se to tedy Mancovi
povede a dostane se tam. Pak je ale chycen Ramsayem a uvězněn jako rukojmí.
A jak se daří Daenerys? Ani ne tak dobře, protože se ještě nepotkala s
Tyrionem. Ten byl totiž stejně jako v seriálu unesen Jorahen, ale jeho osud je
po této události neznámý. Naopak dobrá zpráva pro Daenerys je ta, že Ser
Barristan Selmy stále žije a za její nepřítomnosti řídí město. V seriálu ho místo
toho bezdůvodně nechali padnout v boji proti Synům harpie. Bylo to zbytečné
stejně jako pokusy Joraha o Daenerysynu ruku. V knize jí totiž Jorah vyznává
lásku naprosto otevřeně, ale Daenerys jej i přesto, že ho má ráda, pokaždé
odmítne. Když se zjistí, že ji ve skutečnosti špehuje pro Lannistery, pošle jej v
knize do Meerenu, který ji v té době ještě nepatří a v seriálu do vyhnanství.
A na závěr tady ještě máme osud žoldáka Bronna. V seriálu se vydá
společne s Jamiem na nebezpečnou misi zachránit (unést) Myrcelu z Dorne
zpět do Králova přístaviště. Naopak v knize zůstane pěkně doma a vezme si
ženu z rodu Stokeworthů jako odměnu od Cersei. Ta se ho ale později pokusí
zbavit tím, že ho falešně obviní, protože se bojí, že je stále loajální Tyrionovi.
Bronn bude muset projít duelem, který vyhraje, a tak si žije spokojeně dál.
Čím dál seriál a kniha poračují, tím víc se liší a víc je i rozdílů. Nakonec se ze
seriálu stal takový paralelní vesmír originální knihy, který je podle mého
názoru stále skvělý a na úrovni.
🎄
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čte
ná
řsk
ýk
ou
tek

📚

Eva Maléřová, TB
V Gracetownu se strhla největší sněhová bouře za posledních padesát let a když
se k tomu přidá ještě fakt, že je den před Vánocemi, tak to už může pořádně zamíchat
s plány. Jubilee se z vlaku, který se zasekl ve vánici, dostane do Waffle House a i se
čtrnácti roztleskávačkami a zvláštním klukem Jebem se snaží nějak přečkat. Pak se
seznámí se Stuartem, který ji pozve na Vánoce k nim domů. K tomu se navíc rozchází
se svým klukem a dál už působí jen vánoční kouzlo.
Mezitím se do Waffle House snaží dostat Tobin, Vévoda a JP, jen aby nenechaly
kamaráda se čtrnácti roztleskávačkami osamotě a dostávají se tak do komického
závodu o to, kdo tam bude první. Před týdnem udělala Addie blbost a teď se to s Jebem
snaží urovnat, ale když ten nepříjde na smluvenou schůzku, je na tom jestě hůř. K
tomu má pocit, ze se proti ní všichni spikli. Když ale zapomene vyzvednout vánoční
dárek své kamarádce - miniprasátko, které už někdo boužel koupil, tak se nad sebou
konečné zamyslí a uvědomí si, že vše
se netočí jen kolem ní. Prasátko
sežene zpět, a nakonec se vyřeší i vše
ostatní kolem.
Tento děj je vložen do tří povídek
tří autorů a jednotlivé povídky jsou
spojeny stejnými postavami. Tyto tři
příběhy prosycené vánoční atmosférou
jsou perfektní četbou v období kolem
Vánoc a ihned po dočtení si budete
přát, aby tu už konečně byly Vánoce a
trvaly na věky.

Cena knihy v knihkupectví je přibližně
299 Kč.
Knihu je možné si vypůjčit v KMO.
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VÁNOČNÍ POPOVÉ KOLEDY 🎶 )
Petra Adamčíková, KVA

Zapomeňte na chvíli na koledy typu Roličky a Štědrý večer nastal.
Poslouchejte o Vánocích „moderní“ hudbu. Moderní v uvozovkách, protože
některé z písní v níže uvedeném výčtu vyšly před více než padesáti lety. Přesto
neodmyslitelně patří k Vánocům. Inu, posuďte sami.
Mariah Carey: All I want for Christmas is you
Mariah píseň nazpívala v 90. letech, což bylo
období její vrcholné slávy. Od té doby se prodalo přes
15 milionů kusů. Nejspíš ji momentálně hrají na
všech rádiích, takže jí asi budete mít plné zuby. Ale
na tomto seznamu rozhodně nemohla chybět.
Dean Martin: Let it snow! ❄
Tuhle vánoční klasiku musí znát každý. Složil ji
Sammy Cahl. Zajímavé je, že Sammy byl Žid, tudiž ani Vánoce neslavil.
Nakonec se tahle píseň stala právě jenou z nejhranějších o Vánocích na
americkém kontinentu. Píseň vznikla v roce 1945 a je naprosto
nenahraditelnou součástí celého Adventu.
Wham: Last Christmas
Wham složili Last Christmas
v roce 1984. V jedné z anket o
nejlepší vánoční píseň
jednoznačně zvítězila. Můžete ji
nesnášet, ale přesto si tuhle
melodii budete v obchodních
domech mezi regály tajně broukat.
Teprve s ní totiž přichází "správné"
sváteční šílenství.

Ondřej Gregor Brzobohatý, Vojta Dyk:
Modlitba
Ta t o s k l a d b a v z n i k l a k
novému filmu Anděl páně 2. Je to
jedna z mála nov ých písní o
Vánocích a ještě k tomu je česká.
Patří mezi ty pomaleší, proto se
dokonale hodí k uklidňujícím
předvánočním večerům s horkým
punčem nebo svařákem.

John Lennon: Happy Xmas
Tato písnička je pro mě hodně emotivní. Text je o Vánocích, ale nezpívá
se o dárcích, nýbrž o míru, který by měl o Vánocích a podobných svátcích
určitě nastat.Vznika na konci roku 1971. Byla to poslední nahrávka prvního
roku sólové kariéry Johna Lennona, zároveň vůbec první vánoční píseň, kterou
kdy kdokoliv ze slavných The Beatles složil. A stojí za to.

🎄
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VÁNOČNÍ PEČENÍ

Marie Lörinczová a Anna Pacutová, PB

Linecké koláčky
Postup:
Předehřejeme si troubu na 180
stupňů (záleží na troubě). Z
Ingredience:

mouky, cukru, másla, vejce,

250g hladké mouky
120g moučkového cukru

citrónové kůry a vanilkového

130g másla

cukru vypracujeme těsto,
vyválíme ho a vykrojíme tvary

1 vejce

(kolečka, čtverce apod.), vždy

Postrouhaná citrónová kůra
Vanilkový cukr

2x! Do jednoho tvaru vykrojíme
kolečko (nebo jiný útvar).
Začneme péct ovšem jenom

Marmeláda dle chuti

chvilku. Poté cukroví vytáhneme
z trouby necháme vychladnout a
pomažeme marmeládou.

Kokosové tlapky

1

Postup:
Z mouky, vejce, másla, cukru,
kokosové moučky a soli

Ingredience:

vypracujeme těsto které na

250g polohrubé mouky
1 vejce

pomoučené desce rozválíme
pokrájíme na malé kousky,

125g másla
125g moučkového cukru

vtlačíme do formiček, vložíme

125g kokosové moučky
Špetka soli

chvilku.

na plech a pečeme opět jenom

🎄
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Vojtěch Knettig, PA

Už z dálky je slyšet hudbu, vůni a atmosféru Masarykova náměstí a večer
je všechno ještě krásnější. Čím blíž jste, tím víc vás to tam táhne, a jak na
náměstí vejdete, naprosto vás to pohltí. Kluziště je trochu bokem, ale zato je
vidět ze všeho nejlíp. Jistě, kluziště je trochu malé, ale ta vánoční atmosféra to
naprosto nahrazuje. Nad kluzištěm je obrazovka, na kterou můžete poslat svoji
fotku a ve stanu si ji vytisknout, což je milé. K tomu jsou vedle kluziště sochy
ze slámy. A pokud se vám nechce sundávat si brusle, jsou u kluziště dva stánky
s občerstvením. Pro ostatní je na Masarykově náměstí spousta stánků s: jídlem,
pitím a dárky. A na to vše dohlíží vánoční stromek, ke kterému vede malá, ale
krásná brána. Nechybí zde ani betlém, který je rovněž z tradiční slámy. Z
nápojů jsme osobně ochutnal dětský punč, je velice dobrý a nejspíš ho lze
považovat za výbornou náhražku toho pro dospělé a možná je dokonce i lepší!
Celkově bych Masarykovo náměstí alespoň o Vánocích doporučil všem, kdo
mají rádi vánoční atmosféru, hudbu, bruslení a různé drobnosti či dobroty.

🎄
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🎁 NEJKRÁSNĚJŠÍ HANDMADE DÁRKY LETOŠNÍCH
VÁNOC 🎁
Zuzana Macháčková, 4.A

Vánoce se nám kvapem blíží a my už máme většinu dárků nakoupených.
Tedy alespoň někteří z nás! Ale proč klasickou „kupovanou“ nadílku
neozvláštnit něčím od srdce, něčím, s čím jsme si dali více práce, než s věcmi,
které jsme prostě vložili do košíku a zaplatili? Takové dárky potěší nejvíce – a
ještě na ně můžete dát handmade samolepku s nápisem „Handmade“, nebo
„DIY“, jak se to dnes nosí. Pozn. aut.: Všechny dárečky mám vlastnoručně
ozkoušené, takže s chutí do toho!
Vintage amulet v lahvičce...Tento krásný dárek by
se mohl líbit dámské části přátel a rodiny. Upřímně,
která z žen by nezatoužila po milém, decentním
přívěsku do své sbírky? Miniaturní lahvičky seženete
například ve Stoklase, kde jsou k dostání za cenu
kolem 40 korun. Do lahviček můžete dát naprosto
cokoliv, perličky, usušené květinky, peříčka, koření
(pokud je obdarovaná tak trochu esoterik a ráda nosí
světlé halenky, moc hezky se k ní budou hodit třeba
lahvičky, naplněné kuličkami pepře), miniaturní
napodobeniny motýlků, stromů, nebo pokud jste
sběratelé pampeliškového chmýří jako já, můžete do
lahvičky zachytit pomíjivou vzpomínku na konec jara.
Fantazii se meze nekladou. Pak už jen zbývá na zátku
tavnou pistolí připevnit kůži a lahvičku pečlivě zavřít.
Ať se líbí.
52 důvodů proč tě mám rád(a)… A pokud potřebujete dárek na intimnější
úrovni, který bude jen mezi vámi a člověkem, na kterém vám záleží, je tohle
přesně pro vás! Samozřejmě těch důvodů nemusí být zrovna 52, mohou to být i
jiné důvody, než zrovna láska, například společné
zážitky, na které rádi vzpomínáte, nebo to, čím
vás daná osoba posunula dál. Potřebovat budete
balíček karet, lepidlo, papíry, fixy, děrovačku a
nějaké kroužky, abyste dali svazek dohromady.
Třeba já jsem žádné pořádné nikde nemohla
sehnat, takže jsem použila kroužky na klíče a
taky to vypadalo moc hezky. Z papírů si vytvoříte
malé kartičky, popíšete je vším, co chcete sdělit,
a nalepíte je na hrací karty, ty pak procviknete
děrovačkou a navléknete na kroužky. (Lze je také
svázat dohromady stužkou, ale jen na horní
straně, aby se stránky daly snáze otáčet.)
🎄
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Horká čokoláda na dřívku...Kdo by nemiloval horkou čokoládu? KAŽDÝ
přece miluje horkou čokoládu! Tak to mlsounům ve vaší rodině usnadněte a
zpříjemněte jim tento jedinečný chuťový požitek tím, že nebudou muset odejít
do toho mrazu hledat dobrou čokoládovnu, ale naopak si ji budou moci
vychutnat v pohodlí svého domova. Budete potřebovat lžičky – stačí ty
plastové, které pak můžete vyzdobit washi-páskami, nebo si pro větší efekt
sežeňte lžičky dřevěné, ty si zase můžete pokreslit. Krásně ale vypadají i
klasická dřívka od nanuku, nebo (pro fajnšmekry) malé americké candies. Při
výběru čokolády sáhněte po té kvalitnější, když už jsou ty Vánoce, a můžete se
na to vrhnout. Čokoládu rozpustíte v hrnci, který dáte do vodní lázně, a pak ji
naléváte do silikonových formiček (klidně i na led). Nechte čokoládu trochu
zatuhnout v lednici, pak do kostek zapíchněte dřívka a nechte zatuhnout
úplně. Stačí jen zabalit do ozdobných balíčků, na který se přidá návod na
použití – rozmíchat čokoládu na dřívku v horkém mléce. TIP: Do jednotlivých
„kostiček“ můžete přidat specifické aroma – co takhle vanilku, mandli, nebo
rum? Stejně tak lze nahoru na kostičky nasypat ozdobné minimarshmallows,
nebo zdobení na dorty.

🎄
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Vendula Vašinová a Ester Pelikánová, TB

Jak jste si již určitě všimli 14. 12. 2016, automaty, ve kterých jste si mohli
nakoupit jídlo nebo nápoj, jsou pryč. Proč? Zeptaly jsme se pana ředitele, jaký
má na tuto situaci osobní názor a jak došlo k tomu, že se automaty odvezli.
Myslíme si totiž, že toto téma je u nás ve škole právě aktuální.
Proč byly automaty odvezeny?
Pokud jste se tam podívali, co je napsáno, tak skutečně, již několik let se vede
docela bouřlivá debata a diskuze o zdravém stravování pro studenty, pro žáky, pro
děti. Výsledkem té dlouholeté diskuze je vyhláška, která se tedy dnes všemi nazývá
'pamlsková vyhláška'. A ta velmi přesně určuje u všech typů potravin včetně nápojů,
jaké může být jejich složení. A teď si představte, že té 'pamlskové vyhlašce' v
podstatě neodpovídá vůbec nic. Ani tatranky, ani běžné limonády. Splňují dvě nebo
tři minerální vody, které jsou ochucené nějakým umělým sladidlem. Takže všichni
ředitelé škol, kteří nesou zodpovědnost za dodržování vyhlášek, musí zajistit, že se
na těch školách nic takového nebude prodávat. Ohroženy nebyly pouze automaty,
které už vidíte, že mizí, ale ohrožen je i bufet ve vestibulu školy. Protože ve vyhlášce
neodpovídá v podstatě běžný sortiment, který se do bufetu dá objednat. Kdyby náš
bufet objednal nějaké čokolády, nic se nedá prodávat. Může nás zachránit jediná
věc. My totiž máme bufet docela výjimečný. Ten, kdo bufet provozuje, je přímo i
výrobcem velké části věcí, které se tam prodávají. To znamená takové ty letní saláty,
obložené housky. A tento výrobce je tedy schopen vyrábět věci, které budou
dodržovat 'pamlskovou vyhlášku'. Takže ten sortiment se sice zúží, ale některé věci
tam zůstanou. Já věřím, že zdravý rozum zvítězí. A že lidé zodpovědní pochopí, že by
děti, žáci, studenti neměli být denně šest až osm hodin o chlebu a vodě. Je to
opravdu šílená věc. Mrzí to všechny, na všech školách jsou z toho nešťastní, bohužel
tak to je.
Zruší se tedy i bufet?
My se pokusíme ten bufet k tomu 1. lednu nezrušit. Bufet pojede v takovém
'vyhláškovém režimu', to znamená, že tam bude jen omezený sortiment. Na jedné
straně uvidíme, jestli to je pro paní majitelku rentabilní a na druhé straně budeme
věřit tomu, že na ministerstvu se budou starat o žáky a studenty tak, aby tu
vyhlášku upravili a mělo to nějakou logiku.
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Vrátí se do budoucna automaty aspoň pro vyšší ročníky třeba s jiným
sortimentem?
Ve vyhlášce je to zatím nešťastně formulováno. I když na tom víceletém
gymnáziu jsou ti patnácti-letí a starší, na které se to už nevztahuje, vyhláška
nerozlišuje prodej, ale rozlišuje problém nabídky. To zboží nesmí byt nabízeno tam,
kde by to mohli vidět i menší. V tom je ten velký problém. Přemýšleli jsme, že by tam
byl dozor. Přemýšleli jsme, že by v bufetu musel student předložit studentský průkaz,
ale nejsou tady jednotné výklady právníků. Někteří právníci říkají: ano, to byste
splnili, ale někteří říkají: ne, problém je v tom, že ti malí by byli diskriminováni,
protože by viděli, že se něco nabízí a oni nesmějí. Takže možná to vyřeší jen jednotný
právní výklad ministerstva školství, ale zatím tento výklad není úplně jednoznačný.
Jaký máte na tuto situaci názor? Myslíte, že je to hloupost nebo to podporujete?
Obávám se, že tady dokonce i slovo 'hloupost' je málo. To je doslova tragédie,
protože každý, kdo byl jednou žákem kdo je potom rodičem a kdo si uvědomí, že
skutečně fyzicky to dítě je ve škole od osmi hodin ráno a když má kroužky, tak je ve
škole do tří, do čtyř, do pěti. A nemůže si dát na pití ve škole nic jiného než vodu, tak
v době kdy děti rostou, kdy potřebují energii, potřebují se najíst, zapomenou doma
svačinku, nemluvím o tom, že jsou děti, které svačinky pravidelně nedostávají, ale
některé si je jen nechá doma. Takže představa, že to dítě bude šest, osm hodin o
hladu…
Je to opravdu víc než hloupé. Toto je skutečně neprofesionální a rozhodně to
neřeší stravovací návyky mládeže. To je otázka výchovy, působení a třeba výběru.
Ano vedle automatu, které nabízejí to, to a to, se mohou objevit a do toho ať
ministerstvo investuje. Automaty na ovoce, automaty na zdravé věci, aby si mohly
děti vybrat. Ale představa, že celým generacím dětí vezmete čokolády, je naprosto
nereálná.
Automat na mléko a ostatní mléčné výrobky zůstane?
My jsme dostali informaci, že ty automaty na mléko zůstanou, že snad
výrobky, které tam jsou nabízeny by měly splňovat normy. Jisti si tím moc nejsme,
mám na mysli jestli splňují opravdu normy, ale věříme tomu oficiálnímu vyjádření,
které jsme dostali. Protože když to nesplňují dneska 'Ostraváčky', 'Pribináčky' a
všechno, tak je pak zvláštní, že to třeba jiný typ jogurtu splňuje. Ale to je složité a je
to i takové 'politikum'.
Alespoň tento automat zatím zůstane. Já s těmito automaty moc
nesouhlasím, protože to zboží je tam předražené. Když se zamyslíte, že to je
dotováno ministerstvem školství, že je to tedy program, který je dotován, tak by
člověk čekal, že to zboží tam bude za polovinu. Je velmi překvapivé, že je dražší než
když si věci podobného typu koupíte někde v obchodě.
Jsem rád, že aspoň nám tento automat zůstane, ale z principu je to docela
zvláštní.
🎄
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, SVÁTKY VE VIETNAMU ,

Anna Phamová, PA

Vánoce v Česku všichni známe, ale co kdybychom se přesunuli někam do
zahraničí? Zaměříme se tedy na Asii, konkrétně na Vietnam. V Česku jsou
tradice a zvyky, které dodržuje skoro každá druhá rodina. Vánoce, Nový rok…
to jsou svátky, které jsou nám velmi blízké.
Dnešní generace Vietnamců
slaví spíše mezinárodní svátky a
Vánoce patří mezi ně. Slaví je v
podobě různých stylů např.: americký
Santa Claus, dávání si dárků. Nutno
podotknout, že se dárky dávají až na
lunární Nový rok a koledy nemají.
Není to jejich nejdůležitější svátek, a
proto celá rodina nemusí být
pohromadě.
Ve Vietnamu nenajdete na
Vánoce smrk jako vánoční stromeček,
ale kumkvaty-strom s plody podobný
pomeranči nebo větve jabloně, ale ty
mají až na lunární Nový rok.
Nový rok v podstatě slaví úplně
všichni Vietnamci akorát jako lunární
Nový rok. Slaví se různé slavnosti a na ulicích i doma, všude je rušno a veselo.
Lunární Nové roky se pojmenovávají po určité době jako Nový rok tygra, opice
či koně.
Teprve Tet je nejdůležitějším svátkem
Vietnamců, je to jejich vlastní svátek, který
taky slaví úplně všichni. Pár dní předem se
vaří tradiční jídla a dětem se dávají červené
obálky se zlatým potiskem obsahující
penízky pro štěstí. A zrovna v tento den
musí být celá rodina i příbuzní doma a to
přesně ve 12 hodin večer. Zajímavá je
tradice, že první člověk, který vkročí do
vašeho domu, přinese buď štěstí, nebo
smůlu po celý rok.
No, tak aspoň jste zjistili něco málo o Vánocích nebo svátcích ve
Vietnamu a víte, že každá kultura je v něčem odlišná.
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