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Tak tady zase máme Vánoce a Silvestra. Nechme tedy pro rok 2008 

„kočkování“ a věnujme se jim. 
 

 Vánoční zvyky a tradice - proč se dodržují? 
 

Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, přikládali tomuto dni naši předkové velký 
význam - považovali jej za den zázraků. A to znamenalo, že se člověku mohla splnit přání. Pomocí 
různých věštících technik člověk hledal odpovědi na otázky ohledně své budoucnosti. Tato tradice se 
dochovala dodnes.  
 
Lití olova  
Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně roztaje. Připraví se nádoba s vodou a do ní se olovo 
opatrně vlije. Odlitek, který vznikne, věští dotyčnému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru hvězdy 
znamená úspěch, uznání.  
Krájení jablka  
Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu, napříč. 
Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou se za rok všichni ve zdraví. Má-li tvar kříže, někdo z 
přítomných těžce onemocní.  
Pouštění lodiček  
Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin skořápek se nakapaným voskem připevní 
svíčka. 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 dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se 
špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
Štědrovečerní večeře  
Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Ke 
společné večeři se zasedá, jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají kapří 
šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat. 
Barborka  
Vložte do vázy tolik větviček (podle tradice by to měla být větev třešňová (utržená na svátek sv. Barbory – 
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 pamatujete). Komu větvička na štědrý den vykvete, tomu se přání splní.  
 

Zvyky a tradice, které třeba o Vánocích neznáte 
 
Cizí věci v domě  
Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. Projděte pečlivě celý dům či byt 
a vraťte vše, co vám nepatří.  
Zápalky  
Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho nápadníka. 
Všechny zápalky současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se má dívka vdát. 
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http://www.mineralfit.cz/clanek/1582--vestirna---kavova-sedlina.html
http://www.mineralfit.cz/clanek/1117--krasa-ze-skorapky.html
http://www.mineralfit.cz/clanek/1262--zdravy-pust---ocistna-kura.html
http://www.mineralfit.cz/clanek/483--1--maj---lasky-cas.html
http://www.mineralfit.cz/clanek/483--1--maj---lasky-cas.html
http://www.mineralfit.cz/clanek/1901--je-zdrave-byt--single--.html
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A co víme o tradici vánočního stromku? 

 
Vánoční stromek 
Všechny kultury starověku spojovaly kult Slunce s kultem matky a  s rituálním kultem stále zelených stromů. 
Egypťané nosili do svých obydlí v nejkratší den roku palmové větvičky jako symbol triumfu života nad smrtí. 
Římané zase zdobili svá obydlí zelenými snítkami během zimních oslav boha zemědělství Saturna. Keltští 
druidové zdobili při svátku zimního slunovratu duby zlatými jablky. První zpárvu o svítícím vánočním 
strommku uvnitř domu je záznam v kronice města Brémy z roku 1570. Údajně šlo o jedli zdobenou datlemi, 
sladkostmi a papírovými květy. Tento zvyk se v průběhu 17. a 18. století rozšířil po celém Německu a 
odtamtud k nám. Tehdy bylo zvykem zavěšovat stromek za špičku ke stropu nad štědrovečerní stůl. U nás 
se jim říkalo Kristovy strůmky a jejich stále zelené větve se brzy staly symbolem věčného života 
pravověrných křesťanů. 
 
 

A co takhle vánočka? 
 
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. 
století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a 
někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními - pletenice, pletanka, štědrovice, 
štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - 
pekařiOd 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat 
hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde 
z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly.  
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky 
udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, 
neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání 
mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo 
natržená vánočka věštila nezdar.  
 
Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo 
koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů 
(nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. 
 
 
 

Příklad toho, jak by třeba mohlo vypadat štědrovečení menu: 
 
Základní menu: 
1. Rybí polévka 
2. Smažený kapr nebo řízek s bramborovým salátem 
3. Vánočka, jablečný závin, cukroví 
 
Tradiční menu: 
1. Oplatky s medem, pučálka 
2. Ryba v rosolu 
3. Rybí polévka s hrachem (nebo hrachová polévka či zelňačka) 
4. Černý kuba 
5. Kapr na černo s knedlíkem nebo s noky 
6. Smažený kapr s bramborovou kaší  
7. Kompot ze sušeného ovoce („muzika“) 
8. Vánočka 
 
Menu pro náročné 
1. Rybí salát v pomeranči nebo kaviárová vejce 
2. Rybí polévka nebo hovězí vývar s mozečkovými knedlíčky  
3. Pečená zvěřina nebo uzené maso s černou omáčkou 
4. Smažený kapr s bramborovým salátem (majonézovým nebo selským) 
5. Ovocný salát s ořechy 
6. Svatoštěpánská omeleta 
7. Vánoční cukroví 
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Krompach a čas předvánoční. 
 
 

 

Připomínáme, že 24.prosince 2008 se koná od 16:00 hod. v místním kostele 
Štědrovečerní bohoslužba 

 

 
 

Takhle to v kostele vypadalo 
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Ještě něco málo bílé paní 

 
Bílá paní je jedna z nejznámějších postav, které provázejí pověsti, bez kterých 
si neumíme představit žádný z našich hradů. Balbín uvádí pověst o bílé paní 
na Tolštejně. Za jasných nocí, kdy bývá měsíc v úplňku a vystupuje nad 
temnými siluetami Lužických hor, objevuje se o půlnoci na hradní věži vysoká, 
štíhlá ženská postava. Jako něžný obláček se vznáší nad cimbuřím hradu, až 
zůstane nehybně stát nedaleko hradního paláce a s koncem "hodiny duchů" 
zmizí. V bílém průsvitném šatě se rozhlíží po okolí, přátelsky pozdraví 
zbloudilé pocestné a pokynem ruky je zve blíže. Jakmile se však člověk 
přiblíží, zprůsvitní a zmizí jako fata morgana. 
Pověst o ní vypráví: 
Jednou žil na Tolštejnu rytíř, který od rána do večera vysedával v tajném 
sklepení u svých pokladů. Lakomec chtěl své bohatství stále zvětšovat. Hlídal 
svůj mamon, aby mu jej nikdo nevzal. Celé dny se těšil z lesku dukátů, zlatých 
šperků a jiných skvostů. To bylo jeho největší potěšení. Konečně přišel na 
myšlenku, že nadešel čas přivést na hrad domácí paní, která by ho obdařila 
potomky, jimž by svůj majetek, až přijde čas, mohl odevzdat. Hledal tedy ženu 
bohatou, která by mohla jeho majetek zvětšit. Nakonec, po dlouhém hledání, si 
vybral Hildu, dceru a dědičku svého přítele, jenž podobně jako rytíř z Tolštejna 
zbohatl loupežemi a přepadáváním kupeckých vozů. Hilda milovala jednoho 
mladého rytíře, který ovšem majetkem a mocí nemohl se rovnat pánu z 
Tolštejna. 
Hilda se nemohla dlouho protivit vůli svého otce, a tak se brzy slavila velkolepá a hlučná svatba. Tolštejn 
dostal krásnou a hodnou paní. Ta však byla brzy rozčarována životem po boku svého manžela. Ten již brzy 
po svatbě začal být k ní hrubý a skoupý. Hilda se trápila, že mladého rytíře vyměnila za bohatého lakomce a 
vyčítala otci, že ji do tohoto svazku nutil. Její milý ze žalu opustil tento kraj a vydal se do světa. Láska byla 
však silnější a nakonec se vrátil zpět. V přestrojení za potulného pěvce se odvážil i na Tolštejn. Setkal se s 
Hildou, ale oba se báli prozrazení. Láska však byla silnější, a tak "zpěvák" přicházel na Tolštejn stále 
častěji. 
Jednou se pán vrátil domů dříve a překvapil Hildu v objetí tuláka. Pěvec vyskočil oknem, Hilda utekla a 
zamkla se ve svém pokoji. Čekala, až se manžel uklidní. Pán jí po čase naoko odpustil, usmířil se s ní, ale 
přitom tajně pátral, kdo je onen pěvec a odkud se znají. Když se dopátral pravdy, začal připravovat krutou 
pomstu. Rozhodl se, že mladíka nechá uvěznit, popravit a jeho hlavu dá darem nevěrné Hildě. Když se 
Hilda dověděla o jeho hrůzných úmyslech, tím více ho začala nenávidět a při nejbližší příležitosti varovala 
svého milého. Zároveň horečně přemýšlela, jak překazit úmysl svého manžela. Rozhodla se, že od svého 
manžela odejde a se svým milencem ujedou někam daleko. Jednou přijel tolštejnský pán domů velmi 
unaven po celodenním lovu. Poručil Hildě, aby mu připravila pohár vína. Když vypil první doušky, pocítil 
podivnou hořkost na jazyku. Pochopil, že víno je otrávené. S mečem v ruce donutil Hildu, aby dopila zbytek 
vína. Než zemřel, stačil vyslovit strašnou kletbu: "Ať ani ona nenalezne v hrobě klidu, ať bloudí po hradbách 
hradu jako bílá paní, dokud nenajde mládence, který ještě nepoznal ženu, ač rostl mezi neřestmi, který byl 
odkojen divou zvěří, a přesto zůstal neposkvrněn. Jen takový mládenec by ji mohl osvobodit." Bohatství 
hradu hlídá drak, kterého musí zachránce zabít. Tím vysvobodí nešťastnou paní a stane se pánem 
tolštejnského pokladu. Zatím se takový zachránce nenašel. A tak nešťastná Hilda stále nenalézá v hrobě 
klidu, chodí po hradbách a čeká na svého osvoboditele.  
"České děti! Učte se znát tento krásný kraj s jeho přírodními krásami a bohatou historií, učte se, abyste tu 
mohly být opravdu doma, učte se pro budoucnost!" 
 

Něco málo veselého k Silvestru 
 
Přijde mladá slečna k doktorovi a povídá:  
"Pane doktore, já jak si dám skleničku, tak mám hned chuť padnout nějakému chlapovi do náruče. 
„Co mám dělat?" Doktor vyndá láhev vodky a povídá: "Nalejte si...." 
 
Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty:  
"Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!" 
 
Situace: Oni leží příjemně unaveni v posteli. 
 Co kdybych přišel zítra k vám a přede všemi  tě  požádal  o  ruku?" 
 Ona: "No já nevím, manžel by asi zuřil a děti by se smály.. 
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Letí dva skřivánci nad rozvodněnou řekou. Maličký ostrůvek, který už zaplavuje voda, na něm piští zajíček. 
Skřivánci mu radí: 
To máš jednoduché, zajíčku. Skočíš doprava proti proudu a voda tě sama donese na břeh.' 
Zajíček se tedy odhodlá, skočí podle rady, ale vlny ho hned pohltí. 
Skřivánci se na to dívají a jeden povídá druhému: 
'To je divné, my nahoře to tak dobře řídíme a ti dole to vždycky pokazí!' 
 

 
 
Naštvaná manželka si stěžuje svému partnerovi, že tráví každý volný večer v baru. 
On jí říká:˝Tak tam pojď jednou se mnou!˝ 
Tak jdou spolu do baru. 
Manžel se ptá:˝Tak, co si dáš k pití?˝˝No, asi to samé, co ty. 
Manžel objedná dva panáky whisky a svého hned kopne do sebe. 
Manželka ochutná, zakření se, vyplivne to a povídá:˝Tfuj, jak to vůbec můžeš pít?!? 
No vidíš. A ty si myslíš, že se tady každej večer bůhvíjak bavím.˝ 
 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

6/6 

„Krompach v budoucnosti“ 
 

 
 

 
Učitelka k dětem: Kdo mi vyjmenuje aspoň tři Shakespearova díla? 
Hlásí se jedině Pepíček, a ač se učitelka bojí, že to bude nějaká sprosťárna jako vždy, nezbude jí, než 
Pepíčka vyvolat. 
Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské a Zkrocení zlé ženy. 
Výborně, Pepíčku, mile jsi mne překvapil. Jak si to, prosím tě, pamatuješ? 
Podle pánského přirození, paní učitelko. Když je to 10 cm, tak je to Mnoho povyku pro nic. Když 15, tak je to 
Sen noci svatojanské a když 20, tak Zkrocení zlé ženy. 
A co když je to 30? ptá se zvídavě učitelka. 
To už není Shakespeare, paní učitelko. To je Neruda - Kam s ním?  
 

Něco pro dospělé po 22 hodině. 
 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je možno vaše 

příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


