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Sváteční inspirace
z českých blogů a Instagramu

VÁNOCE
Kouzelné



PROLOG

Kouzelné Vánoce – další kniha plná vánoční inspirace od talentovaných žen 

(a jednoho muže) ze světa internetu a sociálních sítí! Už podruhé jsem je 

oslovila, aby přispěli svými tipy, jak si doma vytvořit tu nejkouzelnější svá-

teční atmosféru. 

Držíte v rukách naše společné dílo, do jehož obsahu jsme každý dal kus svého 

umu a srdce. 

Zase si plním sen o luxusní vánoční knize, kterou snad budete, milí čtenáři, 

brát do rukou se začátkem adventu každý rok a nacházet v ní tradiční i nové 

recepty či DIY tipy. Ty u vás doma třeba přijmete za své a stanou se součástí 

vašich vánočních tradic. 

Tak teď už jen vůně svařáku, plápolající plamen svíček, koledy a můžete se 

pustit do adventních příprav. 

Užijte si KOUZELNÉ VÁNOCE! 

Vaše Svatava Coolinářka Vašková





COOLIN ÁŘKA

Na následujících stránkách vám každý spoluautor představí nejen své DIY tipy či recepty, 

ale i něco ze svého soukromí - prozradí vám, jak to u nich chodí o Vánocích. 

Jsem ráda, že za těch několik let, kdy chystám Vánoce pro svou rodinu, jsem přejala jak zvyky 

z mého dětství, tak i vytvořila nové sváteční rituály, které všichni tak milujeme. S dcerou 

Naďou si přípravy vyloženě užíváme, každý rok přikoupím nové dekorace a zkoušíme nové 

recepty. Moc se těším, až začne Vánoce pořádně vnímat i malý syn Jířa. 

Naděnka i za bratra píše poslední listopadový den dopis Ježíškovi a ráno 1. prosince už mají 

na chodbě před pokojíčky adventní kalendář v podobě pytlíčků s drobnými dárky a slad-

kostmi. 

“Mikuláše” jsme posledních pár let řešili bojovkou, kdy děti dostaly mikulášský dopis s ma-

pou, kde najdou svou nadílku. Na této formě se mi líbí, že děti nejsou návštěvou, zejména 

čerta, nijak stresované. 

Další adventní dny si pak užíváme s vánočními filmy, koledami, cukrovím, vánočkou a tě-

šíme se na Štědrý den. Nás rodiče koncem adventu vždy čeká zabalení hory dárků, které 

kupuji průběžně už od léta a každý rok si naivně slibuji, že jich nebudu pořizovat tolik.

Milí čtenáři, nechť je vám tato knížka inspirací a příjemným průvodcem svátečním časem. 
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KONEC LISTOPADU

Naplánujte si, které druhy cukroví, pečiva či nápojů budete letos 

připravovat. Zapojte rodinu a zvolte ty nejoblíbenější recepty, nala-

díte se tak společně na adventní vlnu. Můžete ale vyzkoušet i nové 

druhy, třeba podle této knížky. Vypište si suroviny, které budete 

potřebovat a ty, co se nekazí, nakupte najednou, ať můžete v klidu 

kdykoli začít péct a vařit a nic vám nebude chybět. Rovněž si zkon-

trolujte vykrajovátka, formičky a další kuchyňské náčiní, které bu-

dete potřebovat. Mám takovou tradici, že každý rok koupím s dětmi 

jedno nové vykrajovátko. A nezapomeňte, vánoční přípravy musí být 

radostné a v klidu, nespěchejte a užívejte si sváteční atmosféru. 

Koncem listopadu už můžete upéct perníčky a zázvorky. Ty je třeba 

nechat dostatečně dlouho odležet v chladu v krabici, aby změkly. 

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN

Připravte si těsta na linecké, rohlíčky, ořechové, pracny, atd. Zabal-

te je do potravinářské fólie a nechte je v lednici alespoň přes noc 

Kalendář
vánočního pečení
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uležet. Během tohoto týdne si z nich upečte suché druhy cukroví 

(rohlíčky, pracny) a korpusy na plněné druhy (linecké, slepované, 

ořechy), ty ale zatím neplňte. Uvařte vaječný likér a lahve skladujte 

v chladničce. Upečte směs na pečený čaj či sirup do svařeného vína. 

DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN

V tomto období můžete slepit cukroví marmeládou, aby se rozleželo. 

Taky je čas na bílkové a sněhové cukroví (pusinky, kokosky…). To 

po upečení uložte na suché a chladné místo. Upečte a zabalte mar-

cipánovou štolu. 

TŘETÍ ADVENTNÍ TÝDEN

Připravte máslové krémy a naplňte připravené korpusy. Opět je tře-

ba je skladovat v chladu. Také je čas na marokánky, piškotové, vinné 

a nepečené cukroví. Teď můžete upečené a naplněné druhy cukroví 

nazdobit polevou a posypkami.

TĚSNĚ PŘED VÁNOCI

Upečte vánočku a jablečný závin. 



350 g polohrubé mouky

150 g hladké mouky

2 vejce + 1 na pomašlování

250 g tučného tvarohu

8 lžic oleje

8 lžic vlažného mléka

130 g moučkového cukru

1 sáček vanilkového cukru

1 sáček prášku do pečiva

špetka soli

hrst rozinek  

50 ml tuzemského rumu

nastrouhaná kůra z poloviny citronu

hrst sekaných mandlí

hrst celých loupaných mandlí

Ve větší míse smíchejte suché ingredience: obě prosáté mouky, moučkový cukr, vanilkový cukr, prášek do pe-

čiva a špetku soli. Nyní přidejte 2 vejce, olej, vlažné mléko, rum s rozinkami, citronovou kůru, sekané mandle, 

olej a tvaroh. Důkladně zadělejte v robotu nebo vařečkou lepivé těsto a nechte ho pod utěrkou asi 20 minut 

odpočívat.

Troubu předehřejte na 170 °C.

Nemusíte si dělat hlavu se složitým zaplétáním. Těsto totiž není tak pružné, jako kynuté. Z těsta utvořte čtyři 

díly, ze tří upleťte cop a jeden delší zatočte do sebe a položte ho na cop. Takto připravenou vánočku přendej-

te opatrně na plech s pečicím papírem, pomašlujte ji rozšlehaným vejcem, posypte celými mandlemi a pečte 

na 170 °C asi 20 minut. Potom teplotu zvyšte o 20 stupňů a dopečte vánočku dozlatova. Jestli je upečená, 

zkuste zapíchnutím špejle, vyndáte-li ji suchou, je hotovo. Upečenou vánočku nechte zchladnout na drátěné 

mřížce.

Vánočka z tvarohového těsta

Ty předem 
namočte 
v rumu
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THE HUBS

Jmenuji se Lucka, jsem máma třech dětí a už víc jak pět let i autorka blogu The Hubs. Ze za-

čátku jsem psala především o mateřství a nástrahách, které v sobě (hlavně první měsíce 

a roky) ukrývá. Postupem času se ale z blogu a taky k němu patřícímu Instagramu stalo moje 

malé kreativní místo, kde sdílím tipy na cestování, hry a aktivity s dětmi a občas i módu. Je 

to pro mě koníček, odreagování od každodenních starostí, díky němuž jsem našla i spoustu 

nových přátel.

Odmalička jsem velký milovník Vánoc, a tak se snažím, aby si i naše děti tento kouzelný čas 

užily a měly ty nejkrásnější vzpomínky. S přípravami začínám každý rok před první adventní 

nedělí. Vymýšlím program a aktivity, které nejsou náročné na přípravu, potřebné pomůcky 

a materiál máme vždy z větší části doma, pro děti budou realizačně jednoduché a vím, že se 

zabavíme a strávíme spolu příjemný čas. 

Na samotný Štědrý den se vždy moc těším, přestože se zastavím až večer, když usedneme 

ke stolu. Většinu vaření se snažím zvládnout ve dnech předchozích (bramborový salát, po-

lévka) a práci si co možná nejvíc zjednodušit (kupujeme naporcované filety z kapra apod.). 

Dlouze snídáme, nejčastěji vánočku, pak se vypravujeme pozdravit sousedy a přiťuknout si 

vaječným likérem. Po návratu domů děti koukají na vánoční pohádky a my dospělí dolaďuje-

me poslední detaily – chystáme stůl, předkrmy, pití. Čas po rozbalení dárečků, kdy si všichni 

pustíme náš oblíbený film Sám doma, považuju za nejvíc kouzelný.
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Zážitkové adventní kalendáře

Každý rok dětem plníme textilní kapsičkové adventní kalendáře různými drobnostmi, jako 

jsou samolepky, puzzle, autíčka, tetovačky, čokoládky nebo sponky. Pravda je, že těch věcí, 

co v tomto období děti dostanou, je opravdu hodně (kalendáře, mikulášská nadílka, vá-

noční dárečky). Proto jsem se minulé roky rozhodla vytvořit i tak trochu jiný kalendář – 

zážitkový. Do malých obálek dětem schovám různé vzkazy či nápady na společné aktivity 

(zpívání koled, pečení cukroví, procházka, hraní stolních her, vánoční čtení apod.). Vklá-

dám je pak postupně ze dne na den a přizpůsobuji časovým možnostem rodiny. Cílem je 

jen a pouze hezky strávený společný čas.
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Budete potřebovat:

obyčejný bílý a poštovní balicí papír 

barevné papíry

nůžky

tužku, fixu a pravítko

lepidlo na papír

větev

provázek a kolíčky

ZVÍŘÁTKOVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Obdélníková obálka 

Bílý papír velikosti A4 přeložte tak, aby z něj vznikl čtverec a ustřih-

něte přebytečnou část. Doporučuji udělat si předlohu z tvrdého pa-

píru, kterou pak budete obkreslovat na balicí papír a vystřihovat. 

Jde to rychleji, přece jen je obálek celkem 24. 

Dále skládejte dle obrázku níže. Nejprve papír přeložte na trojúhel-

ník z jedné a pak z druhé strany – pozor, zde si jen prstem naznačte 

střed, ale nepřeložte celé. Pak jednu půlku papíru složte směrem 

dovnitř (obr. 4 a 5). Boční cípy přeložte o cca 2 cm za střed, abyste je 

mohli zasunou jeden do druhého (obr. 7 a 8).
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Čtvercová obálka

Podobně postupujte u dru-

hého typu obálky – opět je 

nutné mít čtverec o velikosti 

21×21 centimetrů. Odměřte si 

z každé strany 9 cm a udělej-

te značku. Pak podle pravít-

ka přehněte papír dle vzoru 

(obr. 1 a 2). Dále už jen po-

skládejte rohy k sobě. Obálka 

by měla držet sama o so bě, 

ale lze případně zafixovat i le-

picí páskou.

Obálky můžete ozdobit do tva-

ru zvířátek. Použijte vystři-

žené kousky barevných papí-

rů, které nalepujte na obálky 

podle obrázku na předešlé 

straně. Na větev z lesa či za-

hrady přivažte delší prováz-

ky a na ně pomocí kolíčků 

připevněte jednotlivé obálky 

s úkoly.
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ Z DŘEVĚNÝCH ŠPACHTLÍ

Pokud se chcete vrhnout do příprav, ale nemáte dostatek času, můžete zkusit i druhou, rychlejší a jednodušší 

možnost – adventní kalendář z dřevěných špachtlí.

Budete potřebovat:

dřevěné špachtle

fixu

nůžky, mašle, 

ozdobné lepicí pásky

Z jedné strany na špachtle napište úkoly a aktivity a z té druhé označte 

číslem příslušného dne. Ozdobit můžete mašličkou ze stuhy, dekorova-

nými lepicími pás kami, samolepicími kamínky, perličkami apod. Pak 

už jen stačí vložit do skleničky/svícnu, ze kterého se budou každý den 

tahat ven.


