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Výtvarné dílny 
Letošní „Čekání na Ježíška“ bylo opravdu výtvarné a pracovní. Děti si mohly nejen vyrobit 
pěkné dárky a vánoční dekorace, ale také například i vánoční papír, do kterého mohly svůj 
dárek zabalit. Za pomoci zkušených lektorů si mohly vyzkoušet přípravu a pečení vánočního 
cukroví, pletení vánočky, výrobu perníku z těsta vytlačovaného ze starých vyřezávaných 
forem nebo již vlastní nazdobení předem napečených vykrajovaných perníčků. 
Z kukuřičného šustí si mohly uplést vánoční ozdobu na stromeček, z včelího vosku si vyrobit 
voňavou svíčku. K tradici tohoto dne patří také pouštění lodiček z ořechových skořápek. 
 
Výroba vánočního papíru a prostírání, Výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí 

   
 
Výroba vánočních obrázků pomocí ubrouskové techniky, Zdobení perníků 

 
 
Výroba vánočních ozdob z plechových kelímků od čajových svíček a zdobení stromečku 
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Ukázky tradičních výrob a řemesel  
V rámci této akce pro veřejnost bylo možno shlédnou a seznámit se také s tradičními řemesly 
jako je vyřezávání dřevěných pečících forem, výrobu „vytlačovaného“ perníku, ruční výrobou 
svíček či ruční výrobou vánočních ozdob sklářů a dráteníků. 
 
Výroba vánočních svíček z včelího vosku   
Ukázky výroby tradičních vyřezávaných dřevěných forem na perníky a jejich výroba 

  
 
Výroba vánočních ozdob a šperků z drátků a korálků 

  
 
Tradiční výroba lodiček z ořechů a svíček a jejich pouštění po vodě 
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Ukázky tradičních staročeských vánočních dekorací 
V rámci akce „Čekání na Ježíška“ byly připraveny odbornými pracovníky muzea také tradiční 
dekorace pro vánoční stůl či pro mikulášskou nabídku.  
Bylo si zde možné prohlédnout například dvojitý věnec pečený z kynutého těsta zdobený 
sušeným ovocem nazvaný „Vrkoč“, suchými plody nazdobené jablko nazvané „Svět“, či 
čertík ze sušených švestek a ovoce, který byl typickým dárkem od svatého Mikuláše. 

     
„Vrkoč“        „Svět“           „Čert ze sušených švestek“ 
 
Ukázky vánočních publikací, vánočních časopisů a literatury 

   
Ukázky vánočních publikací, vánočních časopisů a literatury zabývající se dobou 
adventu a Štědrého dne. 
 
Z finančního příspěvku Libereckého kraje bylo pro letošní  ročník předvánoční akce pro 
veřejnost nazvané „Čekání na Ježíška“ zakoupeny také odborné a populárně naučné 
publikace, které byly nejen vystaveny v rámci tohoto dne, ale z kterých bylo čerpáno jak při 
přípravě výtvarných dílen, tak při přípravě a výrobě vánočních dekorací použitých k výzdobě 
muzejního ambitu, kde akce probíhala. 
Veškeré publikace byly zařazeny do příruční knihovny Ekoporadny ORSEJ, kde jsou 
k dispozici jak organizátorům akcí, tak návštěvníkům ekoporadny během roku. 
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Vyhodnocení akce „ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA“ 
konané dne 23.12.2011 v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
 
Tuto akci lze ohodnotit jako mimořádně úspěšnou a organizačně výborně připravenou, neboť 
byla nejen velmi hojně navštívena více jak čtyřmi sty návštěvníky, ale především ohlasy 
samotných účastníků byly pozitivní a především rodiče zdůrazňovaly tu skutečnost, jak je 
přínosné, mít tu možnost strávit volný předvánoční den naprosto jinak, než hektickými 
přípravami na vánoce či sledováním televize jejich dětmi. 
Rozsáhlý prostor vánočně vyzdobeného ambitu a Biebrova kaple s velkým vánočním 
stromem je nejen vhodným a reprezentativním místem pro takovou akci, ale především 
dostatečně kapacitně velkým prostorem, který umožňuje i velkému počtu návštěvníků, jako 
tomu bylo právě v letošním roce, vybrat si danou zájmovou činnost či navštívit divadelní 
představení, aniž by se vzájemně kulturní či výtvarné a rukodílné aktivity narušovaly.  
Vysoce bylo hodnoceno zvláště velké množství dílen, doprovodný program, ukázky a 
ochutnávky staročeské kuchyně a v neposlední řadě vstřícnost všech lektorů a pořadatelů. 
Zanedbatelná nebyla rozhodně ani ta skutečnost, že vstupné bylo na tuto akci zdarma právě 
tak, jako i veškerý materiál, který děti při svých tvořivých činnostech spotřebovali k výrobě 
drobných dárků a vánočních dekorací. 
Tento fakt zdůrazňujeme zároveň jako velké poděkování Libereckému kraji, který tak díky 
finančnímu přispění umožňuje čím dál větší návštěvnost právě takovýchto akcí, které jsou 
v mnoha institucích zpoplatněné a tedy stále hůře dostupnější pro širokou veřejnost a 
především pro rodiny s dětmi. 
 
Tato akce byla v Libereckém kraji již tradičně zařazena do „Kalendáře akcí Libereckého 
kraje“ jako jedna ze vzdělávacích ekovýchovných akcí rezortu zemědělství a životního 
prostředí. 
 
 
V České Lípě 2.1.2012 
 

 
 
Vypracovala: 
Miroslava Netolická 
koordinátorka Ekoporadny ORSEJ 
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě  

Ing. Zdeněk Vitáček 
       ředitel VMG v České Lípě 

 


