TISKOVÁ INFORMACE
Svatý Jan pod Skalou, 28.11.2011

Advent začal sice až 27.11.2011, ale CEVV Svatý Jan pod Skalou se na něj
začalo připravovat již o den dříve. Nejprve naše lektorky navštívily Zbraslavský
jarmark na náměstí, který pořádalo Rodinné centrum Pexeso. Zde předvedly
doplňkový výukový program Perníkářství v rámci tvořivých dílen.
Děti si mohly vyzkoušet zdobit perníky tradiční bílkovou polevou. Perníky byly
z žitné mouky a technika zdobení byla také historická. Použili jsme papírové
kornoutky, se kterými se velmi snadno pracuje. Drží se jako tužka a dají se
zhotovit v různých tloušťkách pro jemné i silnější tahy.
Kdo měl zájem, mohl se dozvědět něco víc o zvykoslovných předmětech, jako
byl Mikulášský vrkoč, ježek, svět nebo král, které naši předkové zhotovovali v
předvánočním období na výzdobu obydlí a jako záruku budoucí úrody z
přírodních materiálů a plodů.
Po té se lektorky přesunuly do výstavní síně ekocentra Kavyl, kde ve 13 hod.
začala adventní dílna. Zájem byl jak o zelené adventní věnce, tak o zhotovení
Mikulášského vrkoče v jednodušší formě - zapíchané do bochánku z
vánočkového těsta. Účastníci si odnesli nejen vlastnoručně zhotovené a
ozdobené věnce a vrkoče, ale i mnoho informací o lidových tradicích a zvycích
v předvánočním období.
Jakou spojitost má lidová tvorba s ekologickým cítěním? Velkou, naši předkové
byli vděční za dary přírody v podobě plodů a dostatku potravin. Těchto surovin
si velice vážili, nebylo pro ně samozřejmé žít v dostatku. Proto měli vřelý vztah
k živým tvorům i rostlinám, na nichž závisel jejich život i zdraví. Zdrojů si
velice vážili a snažili se je zachovat i pro budoucí generace. Věděli totiž z
vlastní zkušenosti, jak jsou křehké.
Výrobou ozdobných předmětů v období zimy se chránili proti trudnomyslnosti z
nedostatku světla a těšili se na nové vegetační období. Také to umožňovalo
spotřebovat zásoby tak rychle, aby se nezkazily a přitom, aby zůstalo dost až do
první sklizně. Použité přírodniny měly svou symboliku. Měly zaručit hlavně
štěstí a zdraví a bohatou úrodu v příštím roce.
Doufám, že i vy jste si z naší adventní dílny odnesli poučení a krásné výrobky,
které vás budou těšit v adventním období, a dovednosti, které zužitkujete pro
potěšení vlastní i ostatních.

Na příští adventní dílně se těšíme nashledanou.

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

