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Vyhodnocení akce „ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA“ 
konané dne 23.12.2011 v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
Ekoporadna ORSEJ ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, 
Libereckým krajem a studenty a profesory SOŠ a SOU Česká Lípa připravila především pro 
rodiny s dětmi na konec roku již tradiční 4.ročník velmi oblíbené akce „Čekání na Ježíška“. 
Propagace a vytištěné materiály 
V letošním roce byl dán mimořádný důraz na propagaci této akce, a proto byly v rámci 
poskytnutých finančních prostředků vydány a vytištěny následující materiály:  
Byla zadána výroba velkoplošného baneru, který byl v dostatečném předstihu umístěn na 
hlavní budově VMG, výroba plakátů, které byly rozneseny jak do všech škol, školek a 
informačních center v České Lípě, tak i do okolních obcí a měst, dále výroba zvacích 
pohlednic, které byly rozdávány po celou dobu šestidenních vánočních trhů v muzeu, kde 
prošlo více jak 6.000 návštěvníků a kde byl rovněž umístěn propagační stánek Ekoporadny 
ORSEJ. Dále byly vytištěny i pracovní listy, které si mohly děti doma či na tomto stanovišti 
vyplnit a vybarvit jako jejich dopis Ježíškovi a zároveň uschovat jako pozvánku na tento den. 

   
Plakát akce a předlohy pro zvací pohlednice                                      Velkoplošný baner  

    
Předloha pozvánky, do které byl po jejím přeložení vkládán „Dopis Ježíškovi“  
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Časový harmonogram akce: 
 
Od 10 do 16 hodin  
Výstava staročeských betlémů 
Výstava plyšových medvědů 
 
Ukázky přípravy a ochutnávka vánočních dobrot ze staročeské kuchyně 
Kapr s černou omáčkou 
Pučálka 
Černý kuba 
Maková kaše 
Výroba staročeských druhů vánočního cukroví  (pracny z vepřového sádla a další) 
Ukázky pečení vánočky 
 
10.00 – 1. vánoční pohádka 
 - vánoční zvyky, koledy a tradice zakomponované do pásma studentů Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště Česká Lípa 
  
11.00 - O vánoční hvězdě 
Pohádkové divadlo tety Terezy 
 
12.00 – Uctění památky prezidenta Václava Havla v Biebrově kapli 
  
13.00 - ukázky vánočních zvyků a vánočních koled 
studenti ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa 
  
14.30 - Pohádka o Ježíškovi 
Pohádkové divadlo tety Terezy 
 
Výtvarné dílny 
Výroba vánočního papíru a výroba vánočního prostírání 
Výroba vánočních obrázků pomocí ubrouskové techniky 
Zdobení perníků 
Výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí 
Výroba vánočních ozdob z plechových kelímků od čajových svíček  
Výroba vánočních svíček 
Výroba vánočních ozdob a šperků z drátků a korálků 
Výroba lodiček z ořechů a svíček a jejich pouštění po vodě 
 
Ukázky tradičních výrob a řemesel  
Ukázky výroby tradičních vyřezávaných dřevěných forem na perníky a jejich výroba 
Ukázky výrobků z medu a z včelího vosku, ukázky ruční výroby svíček 
Ukázky ruční výroby šperků 
 
 
Ukázky vánočních publikací, vánočních časopisů a literatury zabývající se dobou 
adventu. 
Jako zpestření akce byl mimo rozpočet a čerpání finančních prostředků LBK zařazen 
v minimálním rozsahu i doplňkový prodej drobných vánočních dárků, prodej medu a výrobků 
z něj a prodej dekorativních vánočních předmětů.  
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Výstava staročeských betlémů 

   
  
Výstava plyšových medvědů 

   
 
Ukázky přípravy a ochutnávka vánočních dobrot ze staročeské kuchyně 

     
Pučálka, Černý kuba, Maková kaše, Kapr s černou omáčkou a další tradičních pokrmů 
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Výroba staročeských druhů vánočního cukroví  (např. pracny z vepřového sádla), 
příprava, pečení a ochutnávka domácí vánočky  

   
10.00 – 1. vánoční pohádka 

   
Vánoční zvyky, koledy a tradice zakomponované do pásma studentů Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště Česká Lípa. Obě připravená pásma byla odehrána v plně 
obsazené Biebrově kapli. 
11.00 - O vánoční hvězdě 

  
Pohádkové divadlo tety Terezy, které připravilo na tento den dvě pohádky – „O vánoční 
hvězdě„ a „Pohádku o Ježíškovi“. Obě představení zaplnila Biebrovu kapli malými i velkými 
diváky do posledního místa (kapacita 110 sedících návštěvníků.) 
 
12.00 – Uctění památky prezidenta Václava Havla v Biebrově kapli 


