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Jak vypadají Vánoce ve Francii
Štědrý večer se ve Francii tradič-

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

 S Pere Noelem chodí ve Francii i 
jeho partner Pere Fouettard (v pře-
kladu Otec Políček), který naopak 
vyplatí zlobivé děti plácnutím či 
políčkem na zadek. Tradičním půl-
nočním jídlem je takzvaný le reveil-
lon. 

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. Tradiční 
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 mís-
to favorita na svátečním vánočním 

stole pečená husa. V Burgundsku se 
jí zpravidla pečený krocan a mnoho 
ořechů. V Paříži a přilehlých oblas-
tech dnes mnoho lidí dává přednost 
čerstvým ústřicím. Severní Francie je 
známá tím, že zde děti dostávají dár-
ky již 6. prosince na den Sv. Nicho-
lase místo na Štědrý den. Creche je 
francouzský výraz pro jesličky.

Jedno z francouzských městeček 
se stalo světoznámým pro nádherné 
figurky do jesliček a celého Betléma, 
které se zde vyrábějí. Je to Aubagne, 
malé provinční městečko ležící zhru-
ba na polovině cesty mezi Marseille 
a Aix en Provance.

 Toto místo je zároveň domovem 
Francouzské cizinecké legie. Tradi-
ci zde založil Jean Luis Lagnel, který 
v Aubagne uspořádal první festival 
figurek, zde nazývaných v překladu 
malí svatí, a to již v r. 1803. Dnes se 
traduje toto místo jako kolébka vyrá-
běných Betlémů. 

Byly zde vystaveny tradiční figurky 
svatých, které byly doplněny o běž-
né obyvatele. Tak se stalo, že tu vedle 
svatých je i občas nějaký pytlák, mly-
nář, rybář či jiný řemeslník, jsou tu i 
muzikanti a chybět nesmí ani vesnic-
ký hlupák. -lm-


