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 Tradiční pojetí lidových Vánoc se 
starými českými vánočními zvyky a 
obyčeji, vánočními bytostmi, koledami 
a cukrovím vytvářejí kouzelnou vánoč-
ní atmosféru. 

 
 Barborka

 Prvním významným krokem směřu-
jícím k Vánocům je 4. prosinec - Bar-
borka. V tento den uříznuté větvič-
ky z třešně, jabloně a hrušky rozdávají 
odměnu na Štědrý den v podobě roz-
kvetlých malých drobných kvítečků. 

 Vložte do vázy tolik větviček (pod-
le tradice by to měla být větev třešňo-
vá barborka), kolik je členů rodiny. Na 
lísteček napíše každý člen nějaké přání 
a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své 
přání a podobu své větvičky pamatuje-
te). 

Komu větvička na Štědrý den vykve-
te, tomu se přání splní. 

 
Štědrý den 24. prosince a 

Štědrovečerní večeře 
 Protože na Štědrý den připadá naro-

zení Ježíše Krista, přikládali tomuto dni 
naši předkové velký význam - považo-
vali jej za den zázraků. A to znamena-
lo, že se člověku mohla splnit přání. 
Pomocí různých věštících technik člo-
věk hledal odpovědi na otázky ohled-
ně své budoucnosti. Tato tradice se 
dochovala dodnes. 

 Na Štědrý den se až do večera zacho-
vává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údaj-
ně uvidí zlaté prasátko. Ke společné 
večeři se zasedá, jakmile vyjde první 
hvězda. Pod talíře se na štědrovečer-
ní večeři dávají kapří šupiny, které ma-

jí přinést všem po celý rok dostatek 
peněz. Po dobu slavnostní večeře nes-
mí nikdo vstávat. 

 
Lití olova 

 Nad plamenem se rozžhaví kou-
sek olova až úplně roztaje. Připraví se 
nádoba s vodou a do ní se olovo opa-
trně vlije. Odlitek, který vznikne, věští 
dotyčnému jeho budoucnost. Napří-
klad odlitek ve tvaru hvězdy znamená 
úspěch, uznání. 

 
Krájení jablka 

 Jablko se přepůlí vždy po štědrove-
černí večeři, avšak ne obvyklým způso-
bem, ale kolmo na osu, napříč. Pokud 
má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, se-
jdou se za rok všichni ve zdraví. Má-li 
tvar kříže, někdo z přítomných těžce 
onemocní. 

 
Pouštění lodiček 

 Rozpůlí se několik vlašských oře-
chů a do prázdných polovin skořápek 
se nakapaným voskem připevní svíč-
ka. Lodičky ořechů se pak nechávají 
plout po vodě. Ten, komu se lodička 
nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a 
šťastný život. Pokud se lodička drží při 
kraji nádoby, její majitel se bude celý 
rok držet doma. Pokud pluje ke středu 
nádoby, vydá se do světa. 

 
Střevíc 

 Svobodné dívky házejí střevícem 
přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dve-
řím, zůstanou doma. Obrátí-li se špič-
kou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
 -lm-

Obyčeje k Vánocům patří

Jaké jsou francouzské Vánoce
Štědrý večer se ve Francii tradič-

ně slaví v kruhu rodinném. Večer 24. 
prosince dávají děti své vyčištěné boty 
před domácí krb nebo na jiné místo v 
obytné místnosti. Věří a hlavně doufa-
jí, že Pere Noel (Otec Vánoc) jim boty 
naplní dárečky.

 S Pere Noelem chodí ve Francii i 
jeho partner Pere Fouett ard (v překla-
du Otec Políček), který naopak vyplatí 
zlobivé děti plácnutím či políčkem na 
zadek. Tradičním půlnočním jídlem je 
takzvaný le reveillon. 

Mnoho barů a restaurací po celé 
Francii je na Štědrý den otevřeno a 
servíruje se zde právě tento pokrm. 
Reveillon znamená v překladu „ráno 
vstát“, přeneseně se tak označuje 

také první telefonát za den. Tradič-
ní duchovní význam je však narození 
Ježíše Krista. Jídlo se skládá z ústřic, 
klobásek, vína, pečené šunky, salátů, 
ovoce a sladkostí. Tzv. Kristův koláč 
je pečený a je ozdoben cukrovou 
pěnou tak, aby se podobal malému 
Ježíškovi.

V jižní Francii je Kristův chléb roz-
řezán a jí se pouze samotný, zároveň 
se dle starých pověr rozdává chu-
dým lidem. V Alsasku zaujímá místo 
favorita na svátečním vánočním stole 
pečená husa. V Burgundsku se jí zpra-
vidla pečený krocan a mnoho ořechů. 
V Paříži a přilehlých oblastech dnes 
mnoho lidí dává přednost čerstvým 
ústřicím.  -lm-


