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 Z různých vánočních zvyků lpí 
Češi zejména na štědrovečerním 
menu. Tradičního smaženého kapra 
se chystá večeřet celkem 89 % čes-
ké populace. Tento podíl se v čase 
nemění – zvyk povečeřet smaženého 
kapra je dlouhodobě stabilní a k čes-
kým Vánocům neodmyslitelně patří.

Vedle tradiční štědrovečerní veče-
ře patří k českým Vánocům rovněž 
koledy – tři čtvrtiny Čechů je budou 
o Vánocích poslouchat nebo i zpívat.

K široce udržovaným vánočním 
zvykům patří rovněž tzv. „barbor-
ky“ (lidový zvyk řezání větvičky z 
třešně na svátek Barbory udržuje 57 
% populace), polovina populace se 
podívá do své budoucnosti při kráje-
ní jablek (49 %). Výjimkou není ani 
návštěva jesliček (42 %) či půlnoční 
mše (31 %).

Stromeček je samozřejmostí čes-
kých Vánoc, nikoli ovšem nutně stro-
meček „živý“. Nějaký vánoční stro-
meček plánují mít letos doma téměř 
všichni Češi (94 %). Jedná se o sta-
bilně udržovaný zvyk, v roce 2006 
plánovalo vánoční stromeček 93 % 
populace.

Polovina Čechů najde dárky pod 
živým vánočním stromečkem (50 
%), celkem 44 % populace pak počí-
tá se stromečkem umělým.

Živý vánoční stromek uvažují rela-
tivně častěji lidé nižšího věku a rodi-

České vánoční zvyky

ny s dětmi; naopak starší lidé častěji 
plánují umělý stromeček.

Vánoce budeme typicky trávit 
doma s nejbližší rodinou (77 %), 
případně s dalšími příbuznými (18 

%) či přímo u nich (3 %). Jiné vari-
anty Češi de facto nepřipouštějí, čes-
ké Vánoce jsou dlouhodobě pevně 
spjaté s rodinou.

S oslavami Nového roku je to 
poněkud jinak. Většina populace 
bude sice trávit Silvestr opět doma 
s rodinou či s širším okruhem pří-
buzných (66 %, tj. 43+19+4), kaž-
dý pátý Čech bude nicméně slavit u 
přátel (20 %) a dalších 8 % populace 
plánuje Silvestr v restauraci. Oslavy 
nového roku jinde než doma plánují 
relativně častěji lidé do 29 let, muži 
a lidé s vyššími příjmy. -lm-

    Vánoce mají několik tváří a všichni 
je důvěrně poznáme. Fronty v super-
marketech, shánění dárků na posled-
ní chvíli, stres. Chvíle pohody mezi 
bližními u rozsvíceného stromečku. A 
také pohádky v televizi u bohatě pro-
střeného stolu.

 Vedení města připravilo pro tyto 
Vánoce také jinou alternativu pro oby-
vatele krajského města a další návštěv-
níky Jihlavy. Pro zájemce a ty, kteří 
nechtějí svátky prosedět u televize, je 
připraven bohatý kulturní program na 
magistrátu, na Masarykově náměstí a 
samozřejmě na řadě dalších míst Jih-
lavy. Kompletní přehled akcí přináší 
skládačka nazvaná Jihlavské vánoce, 

která je volně k vyzvednutí na praco-
višti turistického informačního centra. 
Všechny akce zveřejňujeme také uv-
nitř listu a v pravidelném kulturním 
přehledu.

 Bude jistě zajímavé nejen pro pořa-
datele vánočních akcí a vedení měs-
ta sledovat, kolik lidí dá přednost této 
sympatické alternativě prožití vánoč-
ních svátků. Setkávat se se sousedy, 
známými a obyvateli stejného města 
či obce bývalo v dobách našich před-
ků během svátků vánočních něco, na 
co se těšili všechny generace. Pečli-
vě připravený vánoční program může 
navrátit Jihlavu a její obyvatele k těmto 
tradicím. -lm- 

Vánoce u televize?


