Vážení a milí,

srdečně vás všechny zdravím v předvánočním čase. Situace není ideální, zatím to
nevypadá, že by se v dohledné době normálně vyučovalo. Těžko říci, jak se situace vyvine se
zkoušením. Budeme se muset přizpůsobit aktuálním podmínkám.
V závěru kalendářního roku si hlavně odpočiňte (ve volných chvílích, které určitě mít
nebudete, si vzpomeňte zejména na lineární algebru).
Přeji vám i vašim blízkým krásné Vánoce, v celém roce 2021 hodně zdraví, energie
a pohody. Ať se vám všechno daří, veškeré nástrahy ať vás minou. Snažte se nějak vyrovnat
se současnou komplikovanou situací.
Pro čas vánoční vám doporučujeme zvolit si podle nálady:
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
https://www.youtube.com/watch?v=943LRjl1cuo
Noc pastýřů (ze života Jana Jakuba Ryby)
https://www.youtube.com/watch?v=dBMrfieVVrw
Nějaké koledy
https://www.youtube.com/watch?v=fk_YMN2_GY8
https://www.youtube.com/watch?v=G9xZdqA6WG4
https://www.youtube.com/watch?v=Qneu4FB3YU8
https://www.youtube.com/watch?v=AmBwxyNz8BI
https://www.youtube.com/watch?v=UwCb0wo9gl8
Rudolf Cortés: Bílé Vánoce
https://www.youtube.com/watch?v=hKxaAzpc33Q
Karel Černoch: Tichá noc
https://www.youtube.com/watch?v=i3DTk7Cs3Qs
Tichá noc (v klasické podobě)
https://www.youtube.com/watch?v=roacBfpzz8M
Jiří Suchý a Pavlína Filipovská: Purpura (snad nejkrásnější z „nových“ koled)
https://www.youtube.com/watch?v=IOAvYtBS46E
František Filipovský: Vánoční povídka (1960)
https://www.youtube.com/watch?v=KQ-bTXwEi94
Vlastimil Brodský: Vánoční povídka (1962)
https://www.youtube.com/watch?v=h7Oa3pZhjqw

Vlastimil Brodský, Petr Nárožný: Devět vánočních pohádek (Zbyněk Malinský)
https://www.youtube.com/watch?v=Vy-tkQZeEV8
Vánoce s Františkem Nepilem
https://www.youtube.com/watch?v=i0vYwuycwf0
Acker Bilk: Happy Xmas
https://www.youtube.com/watch?v=CbtXOZcysqI
Elvis Presley: If Every day Could Be Like Christmas
https://www.youtube.com/watch?v=dATMz3atTMI
John Lennon: So this is Christmas
https://www.youtube.com/watch?v=QHLd7HQfZfA
Dean Martin: Christmas Songs
https://www.youtube.com/watch?v=F6Vpr_1gkb0
Dean Martin, Frank Sinatra: Christmas Songs
https://www.youtube.com/watch?v=TfpiAFXqC7I
The Best Classic Christmas Songs in a in Swing Key:
https://www.youtube.com/watch?v=6kheP0cbJII
Charles Dickens: Vánoční povídky
https://www.youtube.com/watch?v=9GE1XptF0HM

K silvestrovskému pobavení (vzpomínka na dobu, kdy ještě – z mého pohledu –
existoval humor, a kdy zábava byla úplně jiná než dnes – netuším, co tomu řeknete: smutný
muž Jaroslav Válek; Spejbl a Hurvínek ještě s Josefem Skupou; Ladislava Kozderková a Jiří
Lír):
https://www.youtube.com/watch?v=HizsxRxWjA8
https://www.youtube.com/watch?v=baxwcv61tAw
https://www.youtube.com/watch?v=l6n77CV3BDU
https://www.youtube.com/watch?v=w-qv3x8D1n0
https://www.youtube.com/watch?v=8mJWtv2KSS4
https://www.youtube.com/watch?v=wNZJpAt-PGg
https://www.youtube.com/watch?v=dVi-FVaGW5I

František Filipovský: Píseň o psím salonu
https://www.youtube.com/watch?v=2OQJdP6O09s

Jarek Nohavica: Ladovská zima
https://www.youtube.com/watch?v=pxfE0SSgjMw

K Novému roku vám doporučuji poslech:
Zdeněk Mahler v Českém rozhlase (mimořádně pěkné a moudré):
https://www.youtube.com/watch?v=2P5P3JU7uts
Už z hor zní zvon (čtyři tenoři):
https://www.youtube.com/watch?v=d0a5pPJIOJc
William Shakespeare: Zimní pohádka
https://www.youtube.com/watch?v=VWYX0sQFUUc
(Podle Vilíka leží česká země u moře a cosi shnilého je ve státě dánském. Občas se uvádí, že
si to Vilík popletl a obrátil. Dánsko, jak známo, leží u moře.)

Mějte se co nejlíp a opatrujte se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Srdečně vás zdraví J. B.

V Praze dne 21. 12. 2020

