Santa Klaus a Mikuláš je vlastnì jedna a ta samá
osoba. Santa Klaus vznikl chybou ve výslovnosti
holandského slova Sinterklaas, které je zkratkou
slova Sint Nicolaas neboli Svatý Mikuláš.

20% lidí nakupuje svùj poslední vánoèní dárek 23.12.

Øíká se, že Santa zaèal nosit èervené obleèení až
po reklamní kampani spoleènosti Coca-Cola. Je to
v podstatì pravda. Pøed pøíchodem CocaColy se
Santa zobrazoval rùznì a teprve reklamní kampaò
jeho vzhled sjednotila. U nás CocaCole konkuruje
Kofola s divokým prasátkem a kdo ví, tøeba
budeme mít za pár let hnìdého Santu.

11% uchazeèù o brigádu, jejíž náplní je role Santa
Klause v supermarketu spáchalo v minulosti trestný
èin.

28% lidí, každoroènì dá alespoò jeden obdržený
dárek nìkomu dalšímu, tzv. re-gifting.

5% koupených dárkù zùstane zapomenuto ve své
skrýši až do jarního úklidu. Zapomenuté živé vánoèní
dáreèky jsou obvykle nalezeny døíve, protože o sobì
dají vìdìt samy.

Prùmìrný Èech pøibere o Vánocích 2,4 kg.
Zároveò bude ale o 6 200,-Kè lehèí, což byla
7 z 10 britských psù dostane od páníèka vánoèní
prùmìrná útrata na osobu za dárky v roce 2008.
dárek.
Celková váhová bilance je proto pomìrnì pøíznivá.
Vánoèní stromky jsou èásteènì jedlé. Nejen jedle :-),
K vánoènímu televiznímu programovému
ale i borovice a smrky. Jehlièí je dobrým zdrojem
schématu patøí neodmyslitelnì pohádka Mrazík.
vitamínu C.
Víte, že babu Jagu hrál muž (Georgij Milijar),
dìdeèka Høíbeèka žena (Galina Borisova)?
Vánoèní stromeèek roste 7 let.
Nejèastìji hranou písní v rádiu o Vánocích nejsou
ani rolnièky, ani tichá noc, ale Last Christmas od
skupiny Wham. Po zbytek roku ji neuslyšíte.
Píseò Rolnièky složil v roce 1857 James Pierpont
pro den díkùvzdání. Pojmenoval ji Jednospøežné
otevøené sanì (One Horse Open Sleigh). Název
se kdoví proè neujal. Jednalo se také o první píseò
vysílanou z vesmíru, když ji na Gemini 6 zpíval
Tom Stafford and Wally Schirra 16 prosince 1965.
Aèkoli jsou Vánoce svátky klidu, jsou
ve skuteènosti nejnebezpeènìjším
obdobím roku. Mùže zato neustálý
spìch, vaøení, uklízení, zdobení, pití
alkoholu, pyrotechnika, svíèky a námraza.
Napøíklad riziko smrti uhoøením vzrùstá
o polovinu. Poèet úrazù od
pyrotechniky stoupá stokrát.
Zažívací obtíže v tomto období
postihnou pøibližnì 70% lidí.

Žádná èást umìlých vánoèních stromkù není jedlá.
Umìlý vánoèní stromeèek vynalezla údajnì firma
Addis Brush v roce 1930, která se zabývala výrobou
štìtek do záchoda. I pøes notný technologický pokrok,
je umìlý stromeèek v principu stále jen velká,
rozvìtvená, zelená štìtka do záchoda. Proè se potom
každý diví, že obèas najde pod stromeèkem H…

pokraèování na další stranì....
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Zdá se také, že umìlý stromeèek není o nic
ekologiètìjší než pøírodní stromeèek. PVC, ze
kterého je vyroben obsahuje znaèné množství
nezdravých látek vèetnì olova. Vezmeme-li v
úvahu, že mnoho z nich se dopravuje pøes pùl
svìta z Èíny, a že vìtšina z nich jednou stejnì
skonèí na skládce, pøedstavují umìlé stromky
pro životní prostøedí vìtší zátìž, než kácení
pøírodních.
Poèet umìlých vánoèních stromeèkù již v
zemích západní civilizace pøevýšil poèet
pøírodních.
V Indii si místo jehliènanù lidé zdobí
banánovníky.
Jmelí a Cesmína nejsou jedlé, jsou dokonce
jedovaté. Vánoèní hvìzdice, latinsky Pointsettia,
nikoli.
Smyslem vánoc není rozdávání dárkù, ale
oslava narození Ježíše Krista. Problém je, že
odborníci na teologii se s pøihlédnutím k
historickým zmìnám v kalendáøi domnívají, že
Ježíšek se narodil nìkdy v záøí mezi rokem 6
pøed naším letopoètem a rokem 30 našeho
letopoètu. Svou verzi výkladu historie má i
pravoslavná církev, která narození slaví 6. ledna.
Arméni dokonce 18. ledna.
Navzdory vánoèním betlémùm se ovšem všichni
shodují na tom, že se ježíšek nenarodil ve
chlívì, ale v jeskyni, kde byla pøes zimu držena
zvíøata.

Vánoce se staly nejpopulárnìjším svátkem
západní civilizace zejména proto, že jdou
obchodnì mnohem lépe využít než Velikonoce.
Bìhem roku se prodá nejvíce diamantù o
Vánocích. Zhruba 31%.
Existují dva Vánoèní ostrovy. Jeden leží v
Tichém oceánu a je souèástí republiky Kiribati.
Druhý leží v Indickém oceánu a je souèástí
Austrálie. První zmínìný se proslavil napøíklad
testováním jaderných bomb.
Od roku 1647 do roku 1660 byly Vánoce ve
Velké Británii ilegální. Zakázala je tehdejší
puritánská vláda Olivera Cromwella. Veselí
bìhem tohoto období bylo považováno za
nemorální. V letech 1659-1681 byly zakázány
také v Bostonu, v Massachusetts.
Na Ukrajinì používají jako vánoèní dekoraci
umìlé pavouky a pavuèiny.

Vedle ryby je v ÈR nejèastìjším jídlem
štìdroveèerní veèeøe vinná klobása.
pokraèování na další stranì....
Nejvìtšího snìhuláka postavili v Maine v USA v
roce 1999. Byl vysoký 113 stop (34 metrù).
Pùvod zvyku dávat si ke krbu ponožky pro
Vánoèní dárky je velmi prozaický. Není nic
horšího, než studené, vlhké a zapaøené ponožky.
A kde jinde byste si je chtìli usušit, když
neexistovalo centrální topení?
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Rakousko
Bulharsko
Rusko
Chorvatsko
Dánsko
Finsko
Francie
Nìmecko
Øecko
Maïarsko
Island
Itálie
Nizozemí
Norsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Švédsko
USA
Japonsko
Sýrie
Jižní Amerika

– Christkind (ježíšek)
– Dyado Koleda (Dìda Koleda)
– Ded Moroz (Dìda Mráz)
– Dìd Božièòák (Vánoèní Dìda)
– Julemanded (Vánoèní Muž)
– Vánoèní koza Joulupukki
– Pere Noël (Otec Vánoc)
– Weihnachtsmann
– Svatý Bazil
– Jézuska
– 13 Vánoèních mládencù
– èarodìjnice La Befana,
nìkdy také Babbo Natale (Otec Vánoc)
– Kerstman (Vánoèní muž)
– Vánoèní trpaslík
– Svatý Mikuláš
– Ježiško
– Bozicek
– Vánoèní Gnom
– Santa Claus
– Santa San
– Velbloud z karavany mudrcù
– Tøi Králové
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Pokud máte zmatek v tom, kdo vlastnì nosí vánoèní dárky, tak vìzte,
že je to ještì složitìjší.

Líbí se vám toto PF? Tak ètìte dál ...
S tímto PFkem byl zøízen transparentí úèet èíslo 2800056562/2010. Každý kdo doèetl až sem
mùže na úèet zaslat 80,- a více Kè (ne, ještì to nemažte, zkuste èíst dál). Z èástky, která se
na úètu shromáždí bude 20% náhodnì vráceno na jeden z úètù, ze kterého pøišly platby.
Možná, že právì na ten váš.
Další finanèní èástky budou poukázány dobroèinným organizacím jejichž seznam najdete
na www.pf-2010.cz. Zbývající èást bude použita na realizaci dalších zábavnì vzdìlávacích
internetových projektù.
Pokud chcete vìdìt více, navštivte www.pf-2010.cz. Pokud nechcete, vìøíme, že vás PF
pobavilo, a že se o nìj podìlíte dál.
Šastný nový rok 2010 Vám všem.

toto PF bylo vytvoøeno ve spolupráci s www.originalni-pf.cz

