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Slovo úvodem
Ano, už se zase nezadržiteln
zatracované vánoce. Mů
dělat ramena, ale jak  padne na Št
rodina sedne ke stolu, je na m
už je máme i v DNA. Po tolika všedních dnech roku 
musí přijít na závěr nějaká duchovní kulminace. No 
vlastně i fyzická, hlavn
catering.. Tedy fuj, než v
vyzdobí sváteční stůl. Tak a
vyvedou. 

Motto

" Vždy budou existovat lidé, kte
přerozdělovat peníze místo toho, aby je 

vyd

Z citát ů, reklam, inzerát
 „Náboženství měla lidi sjednotit, ale místo toho je 
poštvala proti sobě“. 
„Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba
„Lež má krátké nohy, ale velice rychlé auto
„I ďábel může citovat Bibli
„Nářek tvou bolest nezhojí, pouze prozradí
"Vánoce jsou doba, kdy 
roku za peníze roku příš
"Vánoce jsou, když děti píšou Ježíškovi, co cht
dospělí to platí. Schodek rozpo
vládě něco chtějí, a jejich d
"Byly jen jedny Vánoce 
   

Víte, že?
• První vánoční stromek se objevil v

1812 v rodině ředitel
Karla Liebicha. Tento váno
neznámý zvyk, si p
Bavorska. 

• Větvička jmelí by 
žádné domácnosti. 
bobulek, tím větší št
roce.Tato stálezelená rostlina je odpradávna 
obestřena jakýmsi tajemnem a mnoha legendami. 
Jmelí bylo součástí pohanských ob
symbolem života a ochranným talismanem. 
Věřilo se, že díky svým lepivým semen
moc vyvolat nebo udržet svazek mezi dv
osobami opačného pohlaví.

• Méně známé jsou zvyky jako t
štědrovečerní stůl o talí
nečekaná návštěva a položit pod každý talí
šupinu s kapra pro št

• Advent, znamená doslova p
adventní trvá 4 ned
let, po které lidstvo 

Galské st
Z Portugalska  se př
Baskicko, kde vidíme dvojjazy
Francie. Naší první návšt
lázeňské město Biarritz ležící u Biskajského 
zálivu. Za své zvláštní jméno vd
Založili ho Vikingové pravd
840. Jako všude je problém s p
rozlehlý obytňák v láze
nechtějí. Nakonec  to riskneme, necháme ho v 
menší uličce a vyrážíme na obhlídku. Nejprve 
nás vystraší nízkým p

12  možno nalézt též na http://hlubucek.net

O I S†
Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovník

Slovo úvodem  
Ano, už se zase nezadržitelně blíží. Milované i 

. Můžete se tomu stokrát bránit a 
lat ramena, ale jak  padne na Štědrý den soumrak a 

sedne ke stolu, je na měkko každý. Myslím, že 
DNA. Po tolika všedních dnech roku 
ěr nějaká duchovní kulminace. No 

 i fyzická, hlavně pro ženy, než zajistí 
Tedy fuj, než v duchu křesťanských tradic 

č ůl. Tak ať se vám ty letošní 

Motto 

Vždy budou existovat lidé, kteří budou chtít 
lovat peníze místo toho, aby je 

vydělávali“. 

ů, reklam, inzerát ů a…  
lidi sjednotit, ale místo toho je 

tlení je horší než samotná chyba“. 
Lež má krátké nohy, ale velice rychlé auto“. 

e citovat Bibli“. 
ek tvou bolest nezhojí, pouze prozradí“. 

"Vánoce jsou doba, kdy kupujeme dárky letošního 
íštího." 
ti píšou Ježíškovi, co chtějí, a 

lí to platí. Schodek rozpočtu je, když dospělí po 
jí, a jejich děti to pak platí." 

"Byly jen jedny Vánoce - všechny další jsou výročí." - 
 J. W. Cameron  

Víte, že? 
ční stromek se objevil v Praze až v r. 

editele Stavovského divadla Jana 
Tento vánoční, u nás dosud 

neznámý zvyk, si přivezl pan Liebich z rodného 

ka jmelí by neměla chybět o Vánocích v 
žádné domácnosti. Čím více je na větvičce bílých 

tší štěstí vás má čekat v novém 
roce.Tato stálezelená rostlina je odpradávna 

ena jakýmsi tajemnem a mnoha legendami. 
stí pohanských obřadů. Bylo 

symbolem života a ochranným talismanem. 
ilo se, že díky svým lepivým semenům má 

moc vyvolat nebo udržet svazek mezi dvěma 
ného pohlaví. 

známé jsou zvyky jako třeba připravit na 
l o talíř navíc, kdyby přišla 
va a položit pod každý talíř 

šupinu s kapra pro štěstí. 

dvent, znamená doslova příchod – doba 
adventní trvá 4 neděle. Znamená oslavu 4 000 
let, po které lidstvo čekalo na příchod vykupitele 

 

ské st řípky  
řesunujeme přes Španělské 

Baskicko, kde vidíme dvojjazyčné nápisy  do 
Francie. Naší první návštěvou je půvabné 

sto Biarritz ležící u Biskajského 
zálivu. Za své zvláštní jméno vděčí Baskům. 
Založili ho Vikingové pravděpodobně již v roce 
840. Jako všude je problém s parkováním a 

k v lázeňském městě nikde 
jí. Nakonec  to riskneme, necháme ho v 

ce a vyrážíme na obhlídku. Nejprve 
nás vystraší nízkým přeletem nad pláží Mirage 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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francouzského letectva. Město je p
prozářené sluncem, ne moc velké, tak akorát. 

Pokračujeme severně směr Bordeaux relativn
řídce obydlenou rovnou krajinou. Bratr nás 
naviguje  k Dune de Pilat a ta opravdu stojí za to. 
Největší evropskou písečnou dunu by zde nikdo 
nehledal, ale skutečně tu je a rozhodn
překvapí její rozlehlost a velikost. P
pobřeží a před Vámi se najednou ty

hora písku. Projdete malým parkovišt
borovicemi, zdoláte strmé schody, které tu jsou 
instalované a zadýchaní výstupem se ocitáte na 
vrcholu a před Vámi se objeví Atlantik. Zlatavá 
duna je několik kilometrů dlouhá a p
široká. Každoročně se pohybuje sm
vnitrozemí o pět metrů dál a zasypává tak 
postupně borovice a ukrajuje místo n
kempům. Slunce se už pomalu kloní k západu a 

tak si dunu užíváme prakticky sami. O to je 
působivější. 
Městečko La Rochelle je pro nás spjato s 
mušketýry Alexandra Dumase, ale 
d’Artagnanovu sochu jsem zde hledal marn
Průvodkyně v info centru se jen usmála s tím, že 
Dumas byl pěkný lišák. Jinak ale m
historií. Již ve 12. století se m
významným přístavem.  R. 1130 byla La 
Rochelle obehnána hradbami a 1137 byla 
potvrzena Ludvíkem VII. jako svobodný p
To učinilo z města  nejvě
Atlantském pobřeží a na následná t
zajistilo městu prosperitu také díky vín
nedalekého Cognacu. Roku 1154 byla La 

           Jen pro vnit
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          Pravicový, liberální  chem.inž. ob

sto je příjemné, 
c velké, tak akorát. 

r Bordeaux relativně 
dce obydlenou rovnou krajinou. Bratr nás 

naviguje  k Dune de Pilat a ta opravdu stojí za to. 
nou dunu by zde nikdo 
tu je a rozhodně Vás 

ekvapí její rozlehlost a velikost. Přijedete k 
ed Vámi se najednou tyčí vysoká 

hora písku. Projdete malým parkovištěm mezi 
borovicemi, zdoláte strmé schody, které tu jsou 
instalované a zadýchaní výstupem se ocitáte na 

eví Atlantik. Zlatavá 
dlouhá a půl kilometru 

se pohybuje směrem do 
dál a zasypává tak 

borovice a ukrajuje místo několika 
m. Slunce se už pomalu kloní k západu a 

žíváme prakticky sami. O to je 

ko La Rochelle je pro nás spjato s 
mušketýry Alexandra Dumase, ale 
d’Artagnanovu sochu jsem zde hledal marně. 

v info centru se jen usmála s tím, že 
kný lišák. Jinak ale město dýchá 

storií. Již ve 12. století se město stalo 
stavem.  R. 1130 byla La 

Rochelle obehnána hradbami a 1137 byla 
potvrzena Ludvíkem VII. jako svobodný přístav. 

ětší přístav na 
eží a na následná tři století 

stu prosperitu také díky vínům z 
nedalekého Cognacu. Roku 1154 byla La 

Rochelle anglickou provincií. Za zachování 
loajality ke králi b
vida, proto zde bojovali mušketý
Rochelle odm
daní a rozší
pravomocí. Na jejich základ

první volba starosty v celé francouzské historii. 
Kamenné v
jsou němými p
dávných 
obchodníky dnes nahradili turisté.
Po delší  jízd
městě Saint Lo na b

Název sám evokuje pirátské bárky a kr
město má bohatou a dramatickou historii. Již r. 
890 ho vydrancovali 
pak Angli
války. Historické centrum je dodnes skryto za 
mohutnými hradbami.
Konečně př
druhému nejnavšt
Le Mont-Saint
je žulový, 80 metr
(resp. poloostrov nebo
spojen náspem) v severozápadní Francii ve 
stejnojmenném zálivu u pob
Rozdíl výšky mo
je cca 15
„hora“ obklopena tekutými písky nebo „plave v 
moři“. Odlivem se obnažuje mo
vzdálenosti 10
výrazná krajinná dominanta byl ostrov znám už 
Keltům. Podle legendy se roku 708 sv. 
Aubertovi, biskupu v nedalekém Avranches, 
zjevil archand
postavil modlitební kapli, což 
odporu – 
daroval Richard I., vévoda z Normandie, kapli 
benediktin
významné poutní místo a jedno ze 
vzdělanostních center západní Evropy. K 
poslednímu odpo
vévoda Conan I. a jeho syn Geoffroy. Od 11. 
století sloužila hora též jako pevnost pro vojáky, 
kteří měli být k dispozici opatství

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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Rochelle anglickou provincií. Za zachování 
loajality ke králi během anglické revolty (tak 
vida, proto zde bojovali mušketýři) byla La 
Rochelle odměna roku 1199 osvobozením o
daní a rozšířením politických a soudních 
pravomocí. Na jejich základě proběhla ve m

první volba starosty v celé francouzské historii. 
Kamenné věže, které chrání vjezd do pří

mými připomínkami těchto rušných 
dávných časů. Ty jsou ale nenávratně pry
obchodníky dnes nahradili turisté.  
Po delší  jízdě opět přijíždíme k moři. Je to v 

Saint Lo na břehu kanálu La Manche. 

Název sám evokuje pirátské bárky a krčmy. Toto 
sto má bohatou a dramatickou historii. Již r. 

890 ho vydrancovali Vikingové, ve stoleté válce 
pak Angličané. Své si užilo i za druhé sv
války. Historické centrum je dodnes skryto za 
mohutnými hradbami. 

č ě přijíždíme k dlouho očekávanému a
druhému nejnavštěvovanějšímu cíli ve Francii

Saint-Michel, česky Hora sv. Michaela, 
je žulový, 80 metrů vysoký, přílivový ostrov 
(resp. poloostrov neboť s pevninou je od r. 1879 
spojen náspem) v severozápadní Francii ve 
stejnojmenném zálivu u pobřeží Normandie. 
Rozdíl výšky mořské hladiny při přílivu a odlivu 
je cca 15 m (nejvíce v Evropě), takže bu
„hora“ obklopena tekutými písky nebo „plave v 

i“. Odlivem se obnažuje mořské dno do 
vzdálenosti 10–15 km od pobřeží.  Jakožto 
výrazná krajinná dominanta byl ostrov znám už 

m. Podle legendy se roku 708 sv. 
vi, biskupu v nedalekém Avranches, 

zjevil archanděl Michael a přikázal mu, aby zde 
postavil modlitební kapli, což – po ur

 v následujícím roce udělal. V roce 966 
daroval Richard I., vévoda z Normandie, kapli 
benediktinům, kteří tu založili opa
významné poutní místo a jedno ze 

lanostních center západní Evropy. K 
poslednímu odpočinku zde byl uložen breta
vévoda Conan I. a jeho syn Geoffroy. Od 11. 
století sloužila hora též jako pevnost pro vojáky, 

li být k dispozici opatství a králi. Na 

 
asník.   Založeno r. 1996 
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ením politických a soudních 
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pryč a 
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ehu kanálu La Manche. 
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Vikingové, ve stoleté válce 
ilo i za druhé světové 

války. Historické centrum je dodnes skryto za 

čekávanému a 
jšímu cíli ve Francii. 

Hora sv. Michaela, 
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s pevninou je od r. 1879 
spojen náspem) v severozápadní Francii ve 

eží Normandie. 
livu a odlivu 

), takže buď je 
„hora“ obklopena tekutými písky nebo „plave v 

ské dno do 
eží.  Jakožto 

výrazná krajinná dominanta byl ostrov znám už 
m. Podle legendy se roku 708 sv. 

vi, biskupu v nedalekém Avranches, 
ikázal mu, aby zde 

po určitém 
lal. V roce 966 

daroval Richard I., vévoda z Normandie, kapli 
tu založili opatství, 

významné poutní místo a jedno ze 
lanostních center západní Evropy. K 

inku zde byl uložen bretaňský 
vévoda Conan I. a jeho syn Geoffroy. Od 11. 
století sloužila hora též jako pevnost pro vojáky, 

a králi. Na 



počátku 15. století, v dob
Anglií a Francií, se Angli

dobýt M.S.M. – nepovedlo se. I p
začal postupně mocensky a finan
velkou ránu jeho duchovnímu vlivu pak zasadila 
reformace.  Žije zde jen 41 obyvatel. P
míří každý rok téměř
po Paříži nejvíce.  Klášter Saint Michel je jakoby 
spojnicí modré oblohy s modrým mo
přechází v modrou. Harmonie, se kterou stavba 
splývá s kamenným podložím, z ní 
mezi gotickými skvosty Francie.  Dominantní je 
vysoká věž kláštera se sv
na jejím vrcholu. Kompakt skály se vám p
očima rozpadá na jednotlivé b
s převahou dominuje a jejichž p
uvědomíte až při pohledu zblízka. Útulné 
kavárničky a restaurace dokreslují 
nezapomenutelnou atmosféru tohoto kultovního 
místa. Parkoviště jsou cca dva kilometry od 
kláštera, tak neruší a ke k
magickou procházkou nebo se zdarma svézt 
pendlujícími autobusy.
Pak už  nás vítají slavné pláže Normandie. 
Drobný déšť evokuje atmosféru onoho 6. 
r. 1944. To už je ale jiná kapitola a o tom až 
příště.  
 

Vánoce
V Anglii se nadělují dárky podobn
to až ráno na Boží Hod váno
Santa Claus přichází v noci krbem a nasype dárky do 
punčoch, které děti ve
hostina začíná 25. prosince a nerozlu
pečený krocan. Ten nesmí chyb
Tradičním zákuskem je váno
výzdoba v pokojích je trochu jiná než u nás. Nad 
dveřmi visí kytice jmelí a kdo si pod ni stoupne, m
být políben. Jmelí bývalo d
která údajně vyháněla vše zlé z chalupy. Dve
nezdobí jen jmelí, ale i b
mnohdy spletené do v
barevnými stuhami. 

V Argentině slaví Vánoce 6. ledna. Jelikož Argentina 
se nachází na druhé polovin
právě léto. Přesto i tady lidé zdobí váno
i když ne takový, na který jsme zvyklí my. V
se jedná o stále zelené stromy, které jsou posypány 
chomáčky bavlny, což p
Štědrovečerní večeře se koná na rozdíl od nás v
stolů zdobených pavím pe
pečený páv nebo i peč
chlazené nápoje. Dárky nad
Štědrým dnem mu lidé chystají p
misku s vodou a trochu sena, aby na své pouti netrp
hladem a žízní. 

Dárky v Austrálii tedy nad
nebo Ježíšek a to z 24. na 25. 12. Strome
většinou umělý nebo v kv
hostina se koná převážn
najít krocana, kuře, těstoviny, r
plody, zmrzlinu a švestkový nákyp s o
rozinkami, politý vaječným ko
chlazené nápoje, jelikož zde práv

Vánoce v Bulharsku slaví až 6. ledna. Samoz
zde si lidé strojí vánoč
naděluje Děda Koleda. Š
většinou z vepřového masa, 
Hospodyňky pečou cukroví a pe
těsta. Tvoří z něj takové vrko
různě zdobí. Na venkov
Vánoční ubrus prostírají na slámu, která je podlaze a 

tku 15. století, v době stoleté války mezi 
Anglií a Francií, se Angličané snažili třikrát 

nepovedlo se. I přesto ale klášter 
mocensky a finančně upadat; 

velkou ránu jeho duchovnímu vlivu pak zasadila 
.  Žije zde jen 41 obyvatel. Přesto sem 

ěř milion návštěvníků, což je 
i nejvíce.  Klášter Saint Michel je jakoby 

spojnicí modré oblohy s modrým mořem. Modrá 
echází v modrou. Harmonie, se kterou stavba 

splývá s kamenným podložím, z ní činí korunu 
mezi gotickými skvosty Francie.  Dominantní je 

kláštera se světcovou zlatou sochou 
na jejím vrcholu. Kompakt skály se vám před 

ima rozpadá na jednotlivé budovy, jimž klášter 
evahou dominuje a jejichž přítomnost si 

i pohledu zblízka. Útulné 
ky a restaurace dokreslují 

nezapomenutelnou atmosféru tohoto kultovního 
jsou cca dva kilometry od 

kláštera, tak neruší a ke klášteru můžete jít buď 
magickou procházkou nebo se zdarma svézt 
pendlujícími autobusy. 
Pak už  nás vítají slavné pláže Normandie. 

evokuje atmosféru onoho 6. června 
r. 1944. To už je ale jiná kapitola a o tom až 

Vánoce  jinde 
lují dárky podobně jako v Americe a 

to až ráno na Boží Hod vánoční, což je 25. prosince. 
ichází v noci krbem a nasype dárky do 

ti večer ke krbu položily. Pravá 
ná 25. prosince a nerozlučně k ní patří 

krocan. Ten nesmí chybět na žádném stole. 
ním zákuskem je vánoční pudink. Vánoční 

výzdoba v pokojích je trochu jiná než u nás. Nad 
mi visí kytice jmelí a kdo si pod ni stoupne, může 

být políben. Jmelí bývalo dříve posvátnou rostlinou, 
la vše zlé z chalupy. Dveře ale 

nezdobí jen jmelí, ale i břečťan nebo cesmína, 
mnohdy spletené do věnců a zdobené různými 

slaví Vánoce 6. ledna. Jelikož Argentina 
se nachází na druhé polovině zeměkoule, vrcholí zde 

esto i tady lidé zdobí vánoční stromeček, 
i když ne takový, na který jsme zvyklí my. Většinou 
se jedná o stále zelené stromy, které jsou posypány 

ky bavlny, což připomíná sníh na stromech. 
e se koná na rozdíl od nás venku u 

zdobených pavím peřím. Hlavním jídlem je 
čené selátko, exotické ovoce a 

Dárky naděluje kůň Magi. Den před 
drým dnem mu lidé chystají před dveře příbytků 

misku s vodou a trochu sena, aby na své pouti netrpěl 

tedy naděluje převážně Santa Claus 
nebo Ježíšek a to z 24. na 25. 12. Stromeček je 

lý nebo v květináči a štědrovečerní 
evážně venku. Na stole můžeme 

stoviny, různé saláty, mořské 
vestkový nákyp s ořechy a 
ným koňakem. A samozřejmě 

chlazené nápoje, jelikož zde právě vrcholí léto. 

slaví až 6. ledna. Samozřejmě i 
ční stromeček. Dárky pod něj 
Štědrovečerní večeře se skládá 

ového masa, čočky, fazolí a rýže. 
ou cukroví a pečivo z vánočkového 
j takové vrkoče, které potom dále 

Na venkově lidé dodržují starý zvyk. 
ní ubrus prostírají na slámu, která je podlaze a 

na něj hospodyně nosí štědrove
Symbolizuje to Betlém a chudobu, ve které se Ježíšek 
narodil. 

V Dánsku a Norsku obdarovávají d
postavičky. V Dánsku Jullemand, v Norsku Nisse.
Zatímco Švédové si ale pochutnávají na rybách 
nebo tresce v bílé omáčce, Dánové si ke št
tabuli dávají husu nebo kachnu s č

Norové se těší na pečená kuřata a (stejn
Švédové) na sladkou kaši. 

Ve Francii slaví Štědrý den stejně 
Dárečky naděluje Santa Claus, ale pod jménem Pere 
Noël. Dárky naděluje na rampu krbu nebo pod 
nazdobený stromeček. Francouzi si velice potrpí na 
honosnou vánoční výzdobu, a to nejen doma, ale i 
venku – podobně jako Američané. 
stůl zde patří vánoční krůta a dezert ve tvaru polínka 
tzv. vánoční poleno. Vánoční ve
vyhlášenou francouzskou kuchyni, mívá až 12 chod

Irové dávají na Štědrý večer do oken sv
posvítili na cestu Svaté rodině a dalším poutník
štědrovečerní večeři dávají lidé na st
pro Josefa, Marii a malého Ježíška a dve
zůstávají nedovřené. To vše jako symbol 
pohostinnosti. 

V Itálii pomáhá se spravedlivým rozd
jako snad jediná v Evropě, žena. Befana, ošklivá 
vánoční čarodějnice s předobrým srdcem, létá s n
plnou dárků na svém koštěti. Aby se balí
těm, kteří na ně čekají, nebojí se Befana krkolomných 
kousků a do domácností proletí klidn
zřejmě proto, že se Befaně nedaří 
dostávají italské děti v některých regionech dáre
24. prosince večer, jiné se dočkají až 25. prosince ráno 
a na Sicílii unavená Befana na svém košt
na Tři krále. Děti tam své dárky najdou až 7. ledna 
ráno. 

Portugalci slaví na Štědrý den ráno svátek zvaný 
"consoda". Na stůl prostírají talíře pro duše mrtvých, 
kterým servírují jídlo. Věří, že tento skutek jim v 
příštím roce přinese štěstí. Oslavy Vánoc jsou spojené 
se silným náboženským založením Portugalc

Ve Španělsku přicházejí Tři králové, kte
svůj svátek až v lednu, ale nadělují už o Št
Děti jim jdou ulicemi v ústrety s rozsvícenými 
lampiony. 

V Chorvatsku naděluje děd Božič
naleznou ráno 25. prosince. Do 6.1. musí být stromek 
odstrojen, aby vás snad někdo nepovažoval za 
pravoslavné Srby. 

 

Vánoční pranostiky
- Na Adama a Evu (24.12.) čekejte oblevu.
- Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok 

úrodný. 
- Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel t
- Mráz na Boží narození(25.12.) – zima se udrží bez 

proměny. 
- Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
- Na Boží narození o bleší převalení.
- Na Boží narození o komáří zívnutí.
- Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
- Na Nový rok o slepičí krok. 
- Na Tři krále mrzne stále. 
- Je-li na tři krále jasno, zadaří se pšenice.
- Když čas před vánocemi až do Tří 

mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
- Jak vánoce obalí stromy sněhem, tak posype je jaro 

květem. 
- Zelené vánoce – bílé velikonoce. 
- Jasné vánoce – hojnost vína i ovoce.
- O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
- Lepší vánoce třeskuté než tekuté. 
- Pak-li na Štěpána (26.12.) silný vítr bou

smutně oči mhouří. 
- Když na Štěpána větrové uhodí, příš

urodí. 
- Jaký prosinec, takové jaro. 
- Jaké zimy v prosinci, taková tepla v 
- Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
- Vánoce na ledě – Velikonoce na blát

drovečerní pokrmy. 
Symbolizuje to Betlém a chudobu, ve které se Ježíšek 
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Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 
Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 

Velikonoce na blátě. 

 

Všeobecně
vytvořil František z Assisi už v roce 1223. V jeskyni 
nedaleko obce Grecio v Umbrii dal umístit jesle 
vystlané senem. U jeslí postavil osla a vola a sloužil 
zde za přítomnosti vesni
se natolik líbila, že byla napodobována v 
italských klášter

V době gotiky se setkáváme se Svatou rodinou p
církevních hrách. Ježíšek, n
vyřezán ze d
Koncem 16. století se o budo
zasloužili jezuité konající své misijní cesty ve velké 
části Evropy, ale i v Asii a Jižní Americe. Za skute
předchůdce sou
jesličkové oltá
narození. Tyto 
byly betlémové postavy, 
přemisťovány podle betlémské 
(oznámení p
králů). To zvýšilo zájem divák

První kostelní jesle u nás byly vystave
roku 1562 v kostele svatého Klimenta na Starém 
Městě pražském. Stav
Prahy. 

Po roce 1780 bylo vystavování jeslí v kostelích 
označováno za ned
mládež, vě
jeslím než církevnímu ob
chrámových prostor vykázány.
přestěhovaly do našich domov

Vánoce v
Skandinávie:
Kerstmis; Finsky: 
Natale; Esperanto:Kristnasko
Rumunsky: Graciun
Navidad; Portugalsky: 
Německy: Weihnachten
Arabsky: id al
Estonsky: Jöulud; Polsky: 
Kalédos; Velšsky: 
Ziemassvētki
Turecky: Noel

 

A na Silvestra pamatujte: „
upadli, ale 

Ježíškův povzdech 
Půjčil jsem si milion, 

měl jsem dárků kamion. 

Neplatil jsem splátky, 

vzali si to zpátky. 

Nezbyl ani dáreček, 

vzali mi i domeček. 

Neplatil jsem daně, 

vzali mi i saně. 

Nevím si už rady, 

sob mi chcípnul hlady. 

v lese mám teď pelíšek, 

- kašlu na Vás! 

Ježíšek            z netu 

 Historie betlém ů 
ě se soudí, že první živý jesličkový obraz 

il František z Assisi už v roce 1223. V jeskyni 
nedaleko obce Grecio v Umbrii dal umístit jesle 
vystlané senem. U jeslí postavil osla a vola a sloužil 

tomnosti vesničanů štědrovečerní mši. 
se natolik líbila, že byla napodobována v 
italských klášterů. 

gotiky se setkáváme se Svatou rodinou p
církevních hrách. Ježíšek, někdy i Josef a Marie, byl 

ezán ze dřeva, ostatní postavy hráli živí herci.
Koncem 16. století se o budování kostelních betlém
zasloužili jezuité konající své misijní cesty ve velké 

sti Evropy, ale i v Asii a Jižní Americe. Za skute
dce současných jesliček jsou považovány 

kové oltáře a skříně, které zobrazovaly Kristovo 
narození. Tyto obrazy byly neměnné. Teprve pozd
byly betlémové postavy, často v životní velikosti, 

ovány podle betlémské časové posloupnosti 
(oznámení příchodu Spasitele, narození, klan

). To zvýšilo zájem diváků. 

První kostelní jesle u nás byly vystaveny o Vánocích 
roku 1562 v kostele svatého Klimenta na Starém 

pražském. Stavění jeslí se rychle šířilo i v okolí 

Po roce 1780 bylo vystavování jeslí v kostelích 
ováno za nedůstojné, protože věřící, především 

ěnovali obvykle více pozornosti vlastním 
jeslím než církevnímu obřadu. Proto byly z 
chrámových prostor vykázány. Mnohdy se 
ř ěhovaly do našich domovů.  z netu

Vánoce v cizích jazycích 
Skandinávie:Jul; Anglicky: Christmas; Holandsky: 

Finsky: Joulu;  Francouzsky: Noel; Italsky:
Esperanto:Kristnasko; Rusky: Raždestvó

Rumunsky: Graciun; Chorvatsky: Bozic; Španělsky: 
Portugalsky: Natal; Maďarsky: Karácsony

ěmecky: Weihnachten; Řecky: Christouyenna; 
Arabsky: id al-milad; Indonésky: Hari Natal; 
Estonsky: Jöulud; Polsky: Boże Narodzenie; Litevsky: 
Kalédos; Velšsky: Nadolig; Irsky: Nollag; Lotyšsky: 
Ziemassvētki; Maltsky: Milied; Haitsky: Nwèl; 

Noel; 

A slovo záv ěrem 

A na Silvestra pamatujte: „Nepijem proto, abychom 
upadli, ale abychom se povznesli“. 
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Nepijem proto, abychom 


