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PRÁCE S MARCIPÁNEM
VÁNOČNÍ STROMEK 
Hvězdu vykrojíme odpovídajícím tvořítkem. Stromeček si 
předkreslíme na karton, vystřihneme a obrys šablony pře-
neseme na marcipánový plát, rozválený na sílu 4 mm. 
Obdélníkové svíčičky a jejich plamínky zhotovíme z obar-
veného marcipánu. Stojan stromečku představuje půlka vykro-
jené rozety.

KNIHA S NÁPISEM
Knihu si předkreslíme na karton a vystřihneme. Šablonu 
položíme na marcipán vyválený na tloušťku asi 4 mm 
a špičatým nožem přeneseme její obrys. Knihu ozdobíme 
křížem a svící. Stuha na nápis je vykrojena dvěma různě ve-
likými kulatými formičkami. Takto vzniklý kruh rozpůlíme a na 
koncích vykrojíme po dvou špičkách.

TALISMANY
Podkovu vykrojíme z marcipánového proužku, silného asi 
8 mm. Kostky vykrájíme z marcipánové hmoty. Základna od-
povídá tloušťce těsta. Body můžeme buď vytlačit, nebo nas-
tříkat z polevy. Sněhulák sestává ze dvou různě velkých koulí, 
jeho paže z malých marcipánových vuřtíků. Klobouk je vyt-
varován z malého marcipánového válečku, u nějž palcem 
a ukazováčkem vytvoříme vhodný tvar krempy. Nos je ze žlutě 
zbarveného marcipánu, knoflíky a oči jsou vymodelovány 
z marcipánu obarveného kakaem.

MARCIPÁNOVÝ NÁPIS
Nejprve si připravíme podklad pod nápis. K tomu si vykrojíme 
buď velkou rozetu, nebo hladkou stuhu. Písmena tvoříme tak, 
že marcipán rozválíme asi na tloušťku 3 mm a pomocí pravítka 
a hladkého rádélka odkrojíme asi 6-8 mm široký proužek. 
Proužek postavíme na výšku a tvarujeme z něj potřebné číslice 
nebo písmena, která pak nožem odkrojíme. Horní hranu pís-
men můžeme dodatečně ozdobit.

MARCIPÁNOVÁ SVÍCE
Marcipánové svíce mohou být z barevného marcipánu ses-
taveny pokaždé jinak. Dřík svíce tvoří obdélníkový kousek 
marcipánu. „Záře" svíčky je vykrojena z bezbarvého marcipánu. 
Plamínek vykrojíme z marcipánu žlutého.

Zdroj:   OBLOHY A ZDOBENÍ
Nakladatelství Svojtka&Co.

5.55 Snídaně s Novou
9.10 Ulice (3368)

Původní český seriál (2017). 
10.05 Vesničko má středisková

Český film (1985). 
11.45 Tescoma s chutí

Dobrá kuchyně s I. Vodochodským a
VIP hosty.

12.00 Polední Televizní noviny
Sportovní noviny, Počasí

12.35 Krok za krokem III  
Třetí řada amerického seriálu (1993). 

13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 
Tohle ti neprojde
Další příběhy oblíbených hrdinů 
populárního seriálu TV Nova (2009).

14.10 Mentalista III (10)
Veselý rudý skřítek
Třetí řada amerického krimi seriálu 

15.05 Mentalista III (11)
Krvavý sport
Třetí řada amerického krimi seriálu

15.55 Kriminálka Miami IX (5)
Samotář v Miami
Devátá řada kanadsko-amerického 
kriminálního seriálu (2010). 

16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny

Sportovní noviny
17.30 Kriminálka Miami IX (6)

Vražedná realita
Devátá řada kanadsko-amerického 
kriminálního seriálu (2010). 

18.25 Ulice (3369)
Původní český seriál (2017). 

19.30 Televizní noviny
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Láska nebeská
Láska dostihne každého a většinou 
ve chvíli, kdy to nejméně čeká! V 
Londýně, pár týdnů před Štědrým 
dnem, začíná osm různých příběhů, 
jejichž protagonisté jsou více či méně
spříznění. Tyto londýnské životy se 
setkají, smísí a nakonec vše vyvrcholí
na Štědrý večer poznáním, že láska 
je ve skutečnosti všude kolem nás i 
kolem těch, kteří o ní pochybují... 
Americká romantická komedie (2003)

22.50 Romeo musí zemřít
Bývalý policista Jet Li uprchne z 
hongkongského vězení, aby pomstil 
záhadnou smrt svého bratra - gangstera.
Během pátrání se ovšem sblíží s krásnou
dcerou vůdce konkurenčního černošského
gangu a uprostřed skryté války dvou
gangů se zrodí milostný vztah... 
Americký akční film (2000). 

0.55 Mentalista III (10)
1.40 Mentalista III (11)

Třetí řada amerického krimi seriálu 
2.20 Kriminálka Miami IX (5)
3.15 Černá listina III (23)

Závěr amerického kriminálního seriálu
3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

TV PROGRAM

romantická komedie
Láska nebeská20.20

ČTVRTEK 21.12.

3.50 Pohřešovaní II (6)
4.30 Pohřešovaní II (7)
5.15 Pohřešovaní II (8)

Kanadský seriál (2004). 
6.00 Rozum a cit

Americko-britský romantický film 
8.15 Mentalista III (8)

Třetí řada amerického krimi seriálu 
9.05 Mentalista III (9)

Třetí řada amerického krimi seriálu 
9.50 Vertical Limit

Americko-německý dobrodružný film
12.25 Zlodějská partie

Americký krimi film (2008). 
14.35 Annapolis

Americké drama (2006). 
16.25 Santa Claus 2

Americká komedie (2002). 
18.15 Auta 2

Americký animovaný film (2011) 
20.00 Námořní vyšetřovací služba VIII

Osmá řada amerického krimi seriálu 
20.55 Námořní vyšetřovací služba VIII

Osmá řada amerického krimi seriálu 
21.45 Vítězové a poražení

Fotbalový trenér Al Pacino se potýká 
nejen se špatnými výsledky hráčů, 
ale také s novou majitelkou klubu 
Cameron Diaz, která nelibost s jeho 
prací dává otevřeně najevo. Vztahy 
mezi nimi se vyhrotí v okamžiku, 
kdy se přiblíží rozhodující utkání 
sezóny... Americký film (1999). 

0.30 Krásná a zvrácená
Americký krimi film (2015). 

2.00 Pohřešovaní II (17)
2.40 Pohřešovaní II (18)
3.20 Pohřešovaní III (1)

Kanadský seriál (2004). 

6.20 NHL 17/18  
Vegas Golden Knights - Tampa 
Bay Lightning
Záznam hokejového zápasu NHL

8.05 Walker Texas Ranger III (7,8)  
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

9.40 Walker Texas Ranger III (9,10)  
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

11.25 Ripleyho věřte nevěřte III
Třetí řada amerického dokumentu 

12.15 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu 

13.20 Válka skladů: Kanada I (31,32)
Kanadská reality show (2013)

14.15 Válka skladů: Kanada I (33,34)
Kanadská reality show (2013)

15.25 Mistři zastavárny (8,9)
Americká reality show (2009) 

16.10 Mistři zastavárny (10,11)
Americká reality show (2009) 

17.00 Walker Texas Ranger III (11,12) 
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

18.35 Válka skladů: Kanada I (35,36)
Kanadská reality show (2013)

19.30 Mistři zastavárny (12,13)
Americká reality show (2009) 

20.20 Kriminálka New York IX (11)
Devátá řada amerického krimi seriálu

21.05 Kriminálka New York IX (12)
Devátá řada amerického krimi seriálu

21.55 Agenti S.H.I.E.L.D. II (8)
Druhá řada Sci-Fi seriálu (USA) 

22.40 Kriminálka New York IX (9)
23.30 Kriminálka New York IX (10)
0.15 Kriminálka New York IX (11)
0.55 Kriminálka New York IX (12) 
1.35 Gotham III (9,10,11,12)
4.20 Házená Bundesliga  

TSV Hannover-Burgdorf - TBV 
Lemgo 
Záznam 18. kola německé 
házenkářské Bundesligy 


