
 

  

Krásné svátky vánoční, 

pěknou cestu z půlnoční, 

od Ježíška velký ranec, 

na Silvestra pěkný tanec, 

od muziky lehký krok, 

a pak šťastný Nový rok. 

 

Veselé Vánoce Vám přeje Patrik  

Recept na vosí hnízda od Natálky 

 

 

 

 
TĚSTO:  

300 g dětských drcených piškotů 

120 g moučkového cukru 

120 g másla 

3 lžíce mléka 

6 lžic hnědého rumu 

2 lžíce kakaa 

NÁPLŇ: 

120 g moučkového cukru + na vysypání  

formiček 

120 g másla 

2 žloutky 

hnědý rum  

dětské piškoty 

POSTUP PŘÍPRAVY : 

1) Z uvedených přísad vypracujeme hladké těsto. Z těsta ukrajujeme malé kousky, které 

vpěchujeme do formiček úlů vysypaných cukrem. 

2) Do vpěchovaného těsta uděláme vždy koncem vařečky důlek, který vyplníme máslovou náplní 

(máslo,cukr a žloutky utřeme v hladký krém, můžeme dochutit rumem). Přiklopíme piškotem a 

vyklepneme z formičky. 

3) Dáme ztuhnout do ledničky. 

 

Dobrou chuť! 

Vánoční zajímavosti: 

- 4 adventní neděle připomínají 40 let putování izraelitů 

- v minulosti hospodyňka připravovala štědrovečerní hostinu z 

hrachu, čočky, bramborové a rybí polévky 

- hospodyňka se také věnovala dětem, aby mohl hospodář mezitím 

ozdobit vánoční stromeček 

- věštění budoucnosti je součástí vánočních tradic už dlouho - 

k tradicím patří např. rozkrajování jablíček, věštění z vlašského 

ořechu, pouštění skořápek po vodě nebo házení pantoflem 

- vánoční stromeček se dříve zdobil sušeným ovocem (nejčastěji 

jablky) 
 



 

 

  
Měli jsme možnost navštívit virtuální hernu s názvem VIRTUALITY 

LIBEREC, protože nás zajímalo co tam je, a jaké to je ocitnout se ve 

virtuální realitě. Zeptali jsme se na pár otázek: 

1. Jak dlouho vaše herna funguje? 

1 měsíc. 

2. Co nabízíte? 

Vyzkoušet si na vlastní kůži různé typy virtuálních her,  

malování ve 3D prostoru, prozkoumat podmořský svět  

nebo se projít na jakémkoliv místě na světě. 

3. Jaká je nejoblíbenější hra, která se u vás hraje? 

Největší zájem je o akční „střílečky“. 

4. Jak dlouho trvá hra a jaká je cena? 

Hra trvá 1 hodinu a je za 300,- Kč. 

5. Je vstup do herny věkově omezen? 

Děti do 15 let musí přijít s doprovodem rodičů,  

doporučený minimální věk je 7 let. 

Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet bojovou hru. Bylo to snadné: 

nasadil jsem si brýle, pán mi dal ovladače a už jsem se bránil a snažil 

zneškodnit netvory, kteří na mě útočili. Děkuji za vyzkoušení a fajn zážitek.  

Samuel Jarka 

Dnes jsem si poprvé vyzkoušel, jaké to je být ve 

virtuální realitě. Mé zážitky vyjadřuje slovo „MEGASUPER“. 

Vyzkoušel jsem si virtuální kreslení, které jsem už předtím 

viděl na videu. Kromě kreslení do prostoru jsem mohl svůj 

výtvor zvětšit, zmenšit, oddálit, přiblížit, měnit prostředí, 

typy a barvy štětce. Mohl jsem například kreslit ohněm, který 

se velmi hodí na silové pole, nebo papírem, který se zase hodí na 

pavoučí kokon. Horší byl zážitek, když jsem si sundal virtuální 

brýle – to bych popsal jako „fuj, realita“. 

Vít Horáček 

Virtuální realita v naší ulici 
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Naši kluci z V-klubu vyhráli fotbalový turnaj! 

Dne 17. 11. proběhl fotbalový turnaj v rámci kampaně Společně proti kouření. 

Hráli: Daniel Chelmicki, Nikolas Garbar, Dominik Husár, Dominik Raška  

          a brankář Adam Kolbrt. 

Turnaj se nám velice povedl, protože jsme vyhráli 1. místo.  

Dostali jsme pohár, diplomy, medaile a také Nikolas Garbar byl vyhlášen  

jako nejlepší střelec, který dal 17 branek. 

Pohár jsme vystavili ve V-klubu na určitou dobu, poté si ho vezmu  

jako kapitán týmu domů. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Majáku o. p. s., který turnaj uskutečnil.  

Daniel Chelmicki 

Jak trávíme Vánoce? 

Po snídani začneme pomáhat s vařením a s přípravami na hostinu pro přátele a rodinu. Po nějaké 

chvíli se začnou balit dárky a uschovají se před dětmi, k večeru prostíráme na stůl a mezitím přicházejí 

naši blízcí. Až jsou všichni na místě, usedneme ke stolu zhruba ve 20 hodin večer a začneme večeřet. Od 

stolu nesmí nikdo odejít do té doby, než všichni nedojí. Po večeři se jde ke stromečku a začnou se 

rozbalovat dárky. Pak už se jenom slaví :-)  

Lucie Hugrová 

Před Vánocemi kupujeme rodině a kamarádům dárky. S maminkou tradičně pečeme cukroví a 

připravujeme pohoštění – cukroví, chlebíčky, jednohubky, ovoce a šampaňské. Na Štědrý den se 

sejdeme s rodinou, navečeříme se, rozbalíme dárky, oslavujeme a koukáme na pohádky. 

MERRY CHRISTMAS!   

Káča 

Vánoční jarmark ve V-klubu: 

ta pravá inspirace na Vánoce 

Přijďte si vybrat vánoční dárky pro vaše 

blízké a načerpat tu správnou vánoční 

náladu. Budeme se těšit! 

 



 

Rok 2016 je již téměř u konce a rádi bychom vám shrnuli ty 

nejzásadnější momenty a akce, které ve V-klubu proběhly, a že jich 

nebylo málo: 

 Uskutečnil se cestovatelský večer z cyklu „Véčko na cestách“, 

a to o Austrálii.  

 Začali jsme vydávat časopis „Uličník 5. května“. Jedná se o 

časopis, který píšou mladí lidé z klubu o tom, co se zrovna 
děje, o klubu nebo o naší ulici. 

 V únoru v klubu proběhl již tradičně festival „Nanečisto“, což 

je přehlídka dětského, studentského a amatérského divadla. 

 Ve spolupráci s firmou Seznam byl uskutečněn program o 

nástrahách internetu, kde se promítal film „Seznam se 

bezpečně“, debatu vedl Martin Kožíšek a zpěvák Ben Cristovao.  

 Nově byla V-klubem ve spolupráci s Eurocentrem Liberec 

realizována soutěž „Moje město Liberec“, jednalo se o 

pokračování tradiční soutěže DDM Větrník trochu 
jinak. Zúčastnilo se 52 dvojic z 12 základních škol a gymnázií 
z Liberce a blízkého okolí. Hostem slavnostního vyhlášení byla 
paní Věra Vohlídalová.  

 V-klub také 5. května ve spolupráci s okolními obchodníky 
z ulice uspořádal zábavně-vzdělávací kvíz pro děti a dospělé 

v ulici 5. května: „Naše ulice slaví“. Tuto akci chceme pro velký 

zájem opakovat i příští rok.  

 V-klub byl po bouřce 25. června vyplaven. Rozsáhlá oprava 
prostorů si vyžádala uzavření klubu po celé letní prázdniny 

 Pravidelně se v klubu dopoledne scházely i matky, které pod 
vedením zkušené lektorky tančily s dětmi v šátku. Prostory 
klubu dále využívala i Česká unie neslyšících.  

 Parlament mladých při DDM Větrník Liberec zde uskutečnil 
besedu s osobnostmi z českého mediálního prostředí, které se 
zúčastnil i známý moderátor a redaktor Václav Moravec. 

 Již tradičně byl realizován oblíbený výukový program 
„Správná třída“. Jedná se o program primární prevence 

zaměřený na rozvoj schopností a dovedností třídního 
kolektivu 5. – 7. tříd základních škol.  

 Ve spolupráci s Eurocentrem Liberec proběhly také výukové 
programy: Vánoce v EU, Velikonoce v EU a Etiketa v EU.  

 Pro studenty pedagogických oborů TUL byly pedagogy V-klubu 
uskutečněny semináře: Zpětná vazba a Dobrodružná vlna. 

Pavlína Vrňáková, vedoucí V-klubu 

 

Rok 2016 ve V-klubu 
 


