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I. Úvod: Cíl práce 

V diplomové práci se budu zabývat lidovými slavnostmi a obřady 

v místě svého bydliště, ve Zruči nad Sázavou a jejím okolí, které se nachází v 

oblasti středního Posázaví. Cílem je získat o problematice podrobnější 

informace, literatura, která by se námětem podrobněji zabývala, v našich 

knihovnách chybí. Téma si vybírám také s ohledem na svůj studijní obor -

učitelství na I. stupni základní školy. Námět mé diplomové práce je součástí 

multikulturní výchovy v rámci tzv. průřezových témat základní školy ve Zruči. 

Zvolené téma a výsledky mé práce budou jistě využitelné především ve 

vlastivědě na I. stupni školy; к získávání historického a kulturního povědomí se 

nabízí jako výchozí a nej přirozenější bod studijní látka o „svém" kraji, 

předcích, životě. T a j e podle mého názoru dítěti nejbližší. Historické prameny 

se vždy zabývaly informacemi ze života elitních skupin, nezmiňovaly, jak žije 

„prostý lid", poddaní šlechty a panovníka. Pokud nacházíme zmínky o těchto 

vrstvách obyvatel, píše se o nich nepřímo, zájem o lid nebývá cílený. Vše se 

zaznamenávalo pouze tehdy, pokud se o to zajímali příslušníci vzdělané vyšší 

třídy. Mám na mysli např. zápisy ze soudních procesů, dokumenty o aktivitách, 

které se církev nebo státní představitelé snažili potlačit, texty lidových kazatelů, 

zápisy úředníků, vzdělaných cizinců aj. Teprve na konci 18. století se v Evropě 

probudil zájem o zaznamenání a uchování lidového umění a tradic. Začal 

systematický sběr předmětů pro muzea lidového umění, zapisovaly se balady, 

písně, pohádky atd. 

Snahu o poznání života neelitní většiny považuji za velmi cennou. 

Myslím si, že výuka by neměla spočívat v pouhém výkladu strohých dat. Ta 

jsou důležitá, ale jako jejich doplnění je možné představit celistvější obraz 

historie a kultury, způsob života předků (pro děti např. života prababiček a 

prapradědů) a tím získat i zájem dětí. 

г 
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Ze života tzv. lidu si pro tuto práci vybírám výroční obřady, slavnosti a 

zvyky. Mnohé nám napoví i o běžném dni a roce předchozích generací. Co 

ctili? Co uctívali? Co jim přišlo mimořádné? Na co se těšili, co oslavovali? 

Z toho vyplyne srovnání hodnot dřívějších a dnešních. 

Zaměřím se zejména na období od 19. století po dnešek, protože sami 

badatelé, kteří se oborem zabývají, prozatím nemají dostatek historických 

pramenů ani analýz obřadů. Hledání původních kořenů obřadů, slavností a 

zvyků se zatím (a možná navždy) pohybuje v rovině hypotéz. Starším obdobím 

bych se mohla zabývat, pokud bych chtěla v obrysech zmapovat běžný život 

poddaných lidí (to už by bylo téma velice obsáhlé). O výročních obřadech z 

dřívější historie nebudu vykládat kvůli onomu nedostatku pramenů, jednalo by 

se o pouhé útržky informací a domněnky . 

V prvním oddíle první kapitoly shrnu dosavadní bádání o lidových 

slavnostech, obřadech a zvycích. Podle Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska 

Slovenské akademie věd z roku 1995 vysvětlím termíny obřad, obřadní folklór, 

obyčej, svátek, zvyk. Nemohu vyjmenovat všechny autory a publikace 

zabývající se českou lidovou kulturou, ani to není v této práci důležité. 

Předložím názory alespoň některých autorů, kteří jsou předními a uznávanými 

znalci v oboru etnologie. Zmíním také související pojmy, jako obřadní oděv, 

strava, rekvizity. 

V následujícím oddíle představím Zruč a další obce, které se staly 

centrem mého zájmu a studia. Myslím si, že bude zajímavé zahrnout do 

diplomové práce nejen město Zruč, ale i okolní vesnice a městečka. Zruč nežije 

v uzavřenosti vůči svému okolí. Lidé dojíždějí do zaměstnání (neplatí, že jen ze 

Zruče směrem ven, přestože je zde nyní málo pracovních příležitostí), navštěvují 

se v rodinách, děti z okolních obcí jezdí do Zruče do školy atd. Život a tím i 

průběh obřadů bude do jisté míry v obcích obdobný, protože vesnice a města 

náleží к jednomu kraji, střednímu Posázaví. Na druhé straně se bude jistě 

poněkud lišit životnost a průběh obřadů na vesnici a ve Zruči, dokonce 

v nedalekých obcích. Např. zvyk vázání mašlí chlapcům o pomlázce se 
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vyskytuje jen ve Zruči. Odtud ho převzal Kácov, ale jen na krátký čas, zvyk se 

zde neujal. Velkopáteční umývání ve vodě v přírodě znají jen některé vesnice 

apod. Vedle Zruče budu psát o čtyřech dalších větších obcích, většinou s farním 

kostelem: Češtin, Kácov, Vlastějovice, Zbizuby, které spadají ke kostelu 

v Podvekách. Vedle toho připomenu podle potřeby i další vesnice. Předložím zde 

především ty historické údaje, které napovídají o možné sociální situaci a životě 

„lidu". 

Ve třetím oddíle podám přehled a výklad o výročních slavnostech a 

obyčejích, které se ve sledované oblasti dodržovaly v období od 19. století po 

dnešní dobu. Některé již zanikly, další se vytratily a v posledních letech se znovu 

obnovují, vznikají i tradice nové. Připomínám i zvyky, které se při nich dodržují, 

a pokud je to účelné (např. souvislost s tradicí, magií nebo pověrou), zmiňuji 

oděv, stravu nebo jiné související jevy. К výzkumu využívám autentický terénní 

záznam, výpovědi pamětníků, archivní prameny a literaturu. Pro svou 

diplomovou práci jsem zvolila výklad o kalendářních slavnostech a obřadech, 

které se každoročně s pravidelností opakují. Rok zvykový souvisí s církevním, 

s rokem přírodním a hospodářským. Práce nebude obsahovat rodinnou 

obřadnost, kam řadíme např. křtiny, svatby apod. Výčet slavností a obřadů bude 

chronologický. Při volbě, od kterého bodu v kalendářním roce mám vycházet, 

jsem zvážila několik možností. Počátek roku nebyl v průběhu historie chápán 

jednotně a není tomu tak ani dnes. Např. počátkem liturgickým je advent, 

počátkem tzv. civilního roku je Nový rok. Přiklonila jsem se к práci J. 

Langhammerové, která svou studii Lidové zvyky začíná v čase nástupu jara, kdy 

se pod zmrzlou zemí každoročně rodí nový život. Je to pro mne nej přirozenější 

počátek a již mnohem starší pokolení, než je naše, si všimla, že ať do koloběhu 

roku vstoupíme kdekoliv, kruh se na konci uzavře. Kapitola tedy začne 

masopustem. Po výkladu o výročních svátcích a obřadech následuje dotazník 

zjišťující životnost výročních obyčejů od 2. světové války po dnešek. Inspirací 

pro jeho sestavení mi byly dotazníky Václava Frolce ve sborníku Výroční 

obyčeje. Další částí tohoto oddílu jsou mapy s vyhodnocením dotazníku. 
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Zakreslení odpovědí respondentů do map jsem zvolila kvůli větší přehlednosti. 

Inspirací mi byla také Frolcova práce. 

Následuje kapitola o možném využití tématu ve výuce žáků na základní 

škole. Zamyslím se nad působením tradic v životě dětí. Předložím návrhy 

praktického využití tématu při výuce především na prvním stupni školy. Látku 

lze využít velice všestranně v mnoha předmětech. Je možné sestavit i řadu 

projektů. Důležité je, aby žák chápal souvislosti jednoho tématu probíraného 

v několika předmětech. Pro zkoumání dětského povědomí o smyslu slavení 

svátků a pro výzkum životnosti zvyků a obyčejů mezi dětmi jsem si jako příklad 

zvolila Vánoce, ze zvykoslovného roku dětem nej bližší. Pomocí dotazníku, který 

jsem sestavila pro žáky základní školy, jsem zjišťovala povědomí dětí 

z vymezené geografické oblasti o smyslu slavení Vánoc, prožívání adventu a 

také dodržování vánočních zvyků v dnešní době. V závěru shrnu a zhodnotím 

výsledky své práce. 
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II. Výroční slavnosti a obřady ve středním Posázaví 

1. Prameny a literatura к problematice výročních slavností a obřadů 

V této kapitole podám přehled výsledků dosavadního bádání týkajícího 

se tématu a objasním podstatu některých klíčových termínů z oboru etnologie, 

s nimiž budu dále pracovat. Vyjdu přitom z pojetí reprezentativní publikace 

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, vydané Slovenskou akademií věd 

v roce 1995, v níž byly tyto etnologické termíny nově definovány. Platnost 

encyklopedie se samozřejmě neomezuje pouze na území Slovenska. 

V etnologické literatuře není definování pojmů obřad, zvyk, obyčej, slavnost 

jednotné, přesto se v jejich základních rysech odborníci shodují a bude vhodné 

si je na začátku práce vymezit. 

Obřad (rituál) je chápán jako osobitá kategorie obyčejů s nej vyšším 

stupněm normativnosti, uplatňovaných sankcí, stabilnosti, kolektívnosti, 

tradičnosti. Doprovází přelomové události v životě člověka, společnosti a 

přírody. Smysl obřadů není v úkonech, ale v tom, co symbolizují. Symbolismus 

je jejich hlavním znakem. Účinku obřadů se dosahuje používáním symbolů, 

pohybu (např. tanec, gesto), zvuku (např. hudba, zpěv, hluk) a materiálních 

složek (např. obřadní jídla, oděv, masky, předměty magického významu). 

Neoddělitelnou součástí obřadů jsou slovní projevy (např. řeči, vinše, texty 

písní). Základní charakteristikou obřadových projevů je odlišnost od 

každodennosti. Svým obsahem je obřad určitým způsobem spjatý 

s křesťanstvím nebo pohanskými představami, kultem, magií, mýtem. Obřady 

patří mezi nej stabilnější prvky kultury, přesto podléhají změnám: zániku 

náboženských představ, kultů, mýtů, víry v magické působení, také zániku 

právních funkcí, přibíráním zábavných funkcí. Obřady dodnes plní důležitou 

úlohu v životě společnosti, jednotlivce i rodiny. 



10 

Obyčej se vysvětluje jako tradicí určený způsob sociálního chování lidí, 

který je v daném společenství všeobecně přijatý, rozšířený a ustálený. Uplatňuje 

se v opakovaných situacích každodenního života, hlavně při významných 

momentech života člověka, společnosti, přírody. V dané společnosti plní 

integrující funkci a zároveň funkci odlišení se od ostatních. Rozdělují se na 

rodinné obyčeje, kalendářní, pracovní, společenské a právní obyčeje. Své 

obyčeje mají také jednotlivé sociální vrstvy a skupiny. Jsou např. pastýřské, 

řemeslnické, studentské obyčeje. Pojem se významově překrývá s termínem 

zvyk. Obyčej bývá považován za významově širší než zvyk. Označují se jím 

všechny formy tradicí určeného chování ve všech oblastech života. 

Svátky jsou dny spjaté s přelomovými okamžiky v životě člověka, 

společnosti a přírody. Vyznačují se osobitou společenskou atmosférou, 

vytvořenou souborem symbolických prvků nebo nekaždodenních činností. Jsou 

spjaté s obřady a oslavami. Jsou stabilizovanou kulturní formou společenského 

života, přispívají к jeho ozvláštnění a cyklizaci. Jsou jedním ze způsobů 

předávání kulturních informací a zabezpečení kulturní integrity společenství, 

přičemž významnou úlohu sehrává tradice. Rozlišují se svátky kalendářní nebo 

výroční (např. Vánoce, Nový rok), rodinné (např. křtiny, životní jubilea), 

politické (např. významné události v dějinách státu), církevní svátky (svátky 

reprezentující život Krista na zemi a svátky svatých), osobní svátky (např. 

jmeniny, promoce), pracovní (např. dožinky), sociálních skupin (např. den 

dětí). Svátečním dnem je dodnes v tradičním prostředí neděle. Znaky tvořícími 

osobitou atmosféru byly pracovní volno, sváteční oděv a jídla, veselí, hudba, 

zpěv, hodování, rodinná setkání. Všechny znaky byly přítomné jen při 

některých svátečních příležitostech (např. Velikonoce, svatba). Svátky mají i 

v současnosti významnou úlohu, rytmizují život jedince a společnosti. 

Zvyk je tradicí ustálený způsob chování jednání. Někdy se mu připisuje 

stejný význam jako obyčeji. Kritériem odlišnosti je menší míra závaznosti, 

normativnosti, postihu zvyku, jeho spjatost a odvozování od individuálních 

návyků. Zvyk je významově blízký, ne však totožný s obřadem. 
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Pojmem lidová kultura a lid se zabývalo mnoho badatelů, např. P. Burke 

ve svém díle Lidová kultura v raně novověké Evropě a V. Frolec v knize Prostá 

krása. Přes velkou pozornost, kterou si termín zasloužil, jej nelze jednoznačně 

definovat. Jde o termín proměnlivý, lid lze chápat a vykládat různě. Hranice 

mezi kulturou lidu a kulturou elit nemá zřetelný obrys. Burke nevidí důvod 

vylučovat ze studia lidové kultury obyvatele měst, ať již úctyhodné řemeslníky 

nebo tzv. „pouliční lůzu". Při objasňování pojmu „lidová kultura" a pohledu na 

situaci v raně novověké Evropě zmiňuje model sociálního antropologa R. 

Redfielda, podle kterého uvnitř některých společností existují dvě kulturní 

tradice: tzv. „velká tradice" vzdělané menšiny a „malá tradice" zbytku. Podle 

Redfielda se „ velká tradice pěstuje ve školách nebo chrámech. Malá tradice se 

rozvíjí sama a udržuje se životy nevzdělaných v jejich venkovských komunitách. 

(...) Obě tradice jsou vzájemně provázané. Velká tradice a malá tradice dlouho 

ovlivňovaly jedna druhou a pokračují vtom."1 Burke však neopomíjí 

připomenout, že se vyšší třídy podílely na lidové kultuře (hlavně v době svátků, 

např. masopustu). Malá tradice byla předávána neformálně, byla otevřena všem. 

Do kostela, krčmy nebo na tržiště mohl každý. Oproti tomu se prostý lid 

nepodílel na tradici velké. Z ní byli totiž vyloučeni všichni, kdo nestudovali na 

školách nebo neovládali její jazyk (latinu nebo literární formu hovorového 

jazyka). Autor tomuto modelu také vytýká, že nerozlišuje různé skupiny uvnitř 

„lidu", jehož kultura nebyla vždy stejná. „Lidem" byli chápáni především 

rolníci (někteří však byli svobodní, jiní nevolníci). Kulturu poněkud odlišnou 

od rolníků sdíleli řemeslníci a obchodníci z měst sdružení do cechů, které měly 

vlastní světce, vlastní tradice a rituály. Specifická byla kultura horníků a 

pastýřů. Ti měli své svaté patrony, písně, pověsti apod. Dříve se vyskytovalo i 

několik potulných skupin, jako byli vojáci, žebráci a zloději. Ti se nacházeli na 

okraji běžné společnosti, jejich skupiny jsou označovány jako lidové 

subkultury. Nakonec Burke namítá, že kultura žen se neshodovala s kulturou 

jejich manželů, otců, mužů vůbec, protože i když mnoho z jejích aspektů 

1 Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Argo, Praha 2001, s. 48-49. 
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sdílely, byly ženy z řady jiných vyděleny. Byly vyloučeny z cechů, byly pro ně 

uzavřeny hospody, často muži a ženy zpívali vlastní písně apod. 

Podle Frolce je lidová kultura širokou škálou hmotného, sociálního a 

duchovního života lidu. Její projevy jsou mezi sebou propojeny a tvoří ucelený 

systém. Lidová kultura plní integrující funkce vůči sociální skupině, která je 

jejím nositelem, ta bývá označována jako lid, lidová společnost apod. Jde o 

skupiny výrobců materiálních hodnot, tedy lidi, kteří se živí prací svých rukou. 

Jako základní složku lidu vidí i Frolec rolnické vrstvy. Dále drobné řemeslníky 

žijící ve městech a na vesnicích. Jako zvláštní složku lidu s osobitými 

kulturními znaky a vlastními tradicemi zmiňuje dělnickou pospolitost, vzniklou 

s rozvojem průmyslu. Lidová kultura je založena na tradici a sama vytváří 

osobitý druh tradice. 

Lidová kultura se stala objektem zájmu evropských intelektuálů teprve 

od konce 18. století. U nás se pozornost o lidovou kulturu začala projevovat 

přibližně ve stejnou dobu. Pojetí lidové kultury a obřadnosti se vyvíjelo. 

Zpočátku byla lidová obřadnost pouhou součástí dobového sběratelství a 

romantických ideálů, které se pokoušely nalézt prazáklad slovanského 

kulturního společenství. Toto romantické pojetí se pohybovalo na úrovni 

hypotéz nepodložených prameny. Především od 30. let 19. století se objevovaly 

zejména u jazykovědně zaměřených badatelů a sběratelů i odlišné přístupy 

к lidovým obřadům a jejich projevům. Interpretace pojmů byly podloženy 

literárními a jazykovědnými prameny, popisy obřadů citovaly texty řečí a písní 

bez toho, aby jim připisovaly smyšlený původ. V. Frolcová ve sborníku Kultura 

- společnost - tradice uvádí a hodnotí prameny ke studiu lidových obřadů. Ze 

zmíněných prací z 30. let 19. století např. dílo K. J. Erbena, sbírky F. Sušila, F. 

Bartoše, regionálních sběratelů. Dnešní badatelé upustili od hledání jediného 

společného genetického východiska (onoho prazákladu) určitého jevu obřadní 

kultury. Chybí pro to zatím dostatek historických argumentů a analýz 

vyjadřovacích prostředků obřadu. Za důležitější pro studium duchovní kultury 
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považují např. český středověk oproti vzdálenému starověku. Přínosem jsou 

např. práce V. Frolce, L. Tyllnera, V. Frolcové a mnoha dalších. 

Výročními obyčeji a slavnostmi se již v roce 1889 zabýval Č. Zíbrt 

v díle Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. 

Představil „staročeské obyčeje" a slavnosti jako den sv. Řehoře, Velikonoce, 

první máj, slavnost Nanebevstoupení Páně, výroční trhy atd. v průběhu roku, od 

Nového roku po Vánoce. Vedle popisu průběhu svátku a obřadu od historie 

v pramenech po svou současnost se zabýval obřadním jídlem, řečí apod. Popsal 

také snahu křesťanské církve potlačit staré pohanské zvyky. Pokud se jí to 

nedařilo, zahrnula je do svých obřadů. Potom je pozměnila nepatrně, ale přiřkla 

jim nový výklad s křesťanským významem. „Aby však byl si vědom (lid), že 

obřady ty připomínají tajemství učení Kristova a nikoli obřady prokletého prý 

modlářství."2 

Václav Frolec v roce 1982 postrádal informace z jedné časové roviny, 

které by vypovídaly o životnosti lidových obyčejů v určitém období. Jeho cílem 

bylo sledovat jejich rozšíření, zanikání i případné obnovování, tedy poznání 

vývojových tendencí lidových obřadů. Všímal si jejich obsahových i funkčních 

proměn. Jako metodu výzkumu svého záměru zvolil dotazník, ve kterém 

obyčeje sledoval v několika časových rovinách. Tento dotazník se mi stal 

předlohou a inspirací pro dotazník sestavený ke zjišťování životnosti výročních 

obyčejů na Zručsku. Výsledky dotazníkové akce shrnul v příspěvku Výroční 

obyčeje a jejich životnost v českých zemích. Výroční obyčeje rozdělil do skupin: 

1. živá tradice, 2. živá tradice s odumírající tendencí, 3. zanikající tradice, 4. 

tradice úzce lokálně omezená s možností zachování. Frolec předpokládal 

periodicky opakované výzkumy, které by umožnily sledovat posuny 

v životnosti obyčejové tradice výročního cyklu. Nabídnu srovnání výsledků 

dotazníkové akce ze sledované oblasti středního Posázaví od V. Frolce s mými. 

Mezi oběma dotazníkovými akcemi je necelých 25 let. 

V. Vondruška se v roce 1991 zabýval ve své knize Církevní rok a lidové 

2 Zíbrt, Č.: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. J. R. Vilímek, 
Praha, 1889, s. 2. 
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obyčeje vlivem církve na lidové zvykosloví, lidovou víru, tradici. Po létech 

odklonu od církve předložil kalendárium liturgických svátků a jejich vazbu 

s lidovými zvyky a obřady. Přiložil životopisy a legendy světců, mučedníků a 

blahoslavených v českých zemích. Běžnému čtenáři bude užitečný také jeho 

slovníček liturgických předmětů a oblečení. 

Nové zpracování problematiky přinesla v roce 2004 J. Langhammerová 

v knize Lidové zvyky. Popisem výročních obyčejů z Čech a Moravy se snažila 

ilustrovat myšlení a filosofii našich předků a jejich přirozené reagování na roční 

cyklus přírody. Její publikaci jsem si zvolila jako jedno z vodítek pro mou 

vlastní práci. 

Přínosným příspěvkem к mému tématu je Folklor a obřad 

v kalendářním cyklu od V. Frolcové. Zabývá se vývojem bádání, předkládá 

základní znaky a teze pojmu, přináší poznámky ke kritice pramenů, evidenci 

komunikačních forem lidových obřadů a obyčejů i perspektivy obřadní kultury. 

Představuje nej novější přístup к pojetí obřadu, který je od 2. poloviny 20. 

století vysvětlován jako komunikační akt. Shrnuje chápání obřadního folkloru 

jako „veškeré slovní zvukové, hudební, pohybové a divadelní projevy spjaté 

s lidovými obřady a obyčeji."3 Etnologie vymezuje i speciální pojmy obřadního 

folkloru, např. obřadní hlučení a mlčení, obřadní písně, koledy, tance, hry. 

Etnologie se zabývá také obřadními maskami, oděvem, stravou, které jsou 

součástí tradiční kultury a s nimiž se setkáme i v souvislostech se svátky a 

obřady v mé práci. Jako základní vyjadřovací prostředky obřadů a obyčejů 

Frolcová uvádí vyjadřovací prostředky beze slov, např. mlčení a hlučení 

(klapání, střelba atd.), dále slovo mluvené (vinše, proslovy atd.) i psané (na 

kraslici apod.) a koledu. 

Jak bylo řečeno, s obřady a slavnostmi souvisí obřadní masky, oděv, 

strava, předměty. Lidovými kroji se systematicky zabývá např. J. 

Langhammerová. Podle ní měli velký podíl na stylu místního kroje jeho 

3 Frolcová, V.: Folklor a obřad v kalendářním cyklu. In: Kultura - společnost - tradice, 
Etnologický ústav AV ČR, Praha 2005, s. 78. 
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profesionální tvůrci - řemeslníci, tkalci, švadleny, vyšívačky, obuvníci. 

Koncem 18. století se tkalcovské povolání stalo v okolí vlastním především 

lidem ve Vlastějovicích. Tehdy doly na Fiolníku omezily činnost a železárna 

v Budčicích dočasně vyhasla. Lidé hledali jiný zdroj obživy. Místní primas -

tkadlec a purkmistr - obuvník na dlouho ovlivnili zdejší výrobu tím, že 

přesvědčili lidi o prosperitě zaměstnání. V pamětních knihách se uvádí, že 

zdejší tkalci dovedli vyrábět režné plátno na pytle i jemné plátno. Barevné na 

sukně a zástěry. Tkalcovství se zde udržovalo do počátku 20. století. 

Langhammerová uvádí, že český kroj se do vrcholné formy dostával v první 

třetině 19. století, v té samé době se začal i vytrácet. Středočeské oblasti byly 

první, kde se kroj odkládal a poměšťoval. Slavnostní kroj se nosil čím dál víc 

jen příležitostně při slavnostech, průvodech a představeních. Ve středních 

Čechách lidé na kroj zapomněli asi před 60 lety. Do té doby se zde nosilo 

sváteční nedělní oblečení а к mimořádným příležitostem i bohatší slavnostní 

kroj (viz příloha č. 1, 2). Středočeský slavnostní kroj tvořila hlavně hedvábná 

nebo brokátová sukně, zástěrka batistová, nebo tylová, hedvábná nebo 

sametová šněrovačka, plátěný čepeček s holubičkou nebo se stuhou, někdy vše 

doplňoval šátek. Kabátky, tzv. špenzry byly výsadou vdaných žen. 

Obřadní jídlo podle výše zmíněné encyklopedie lidové kultury svými 

vlastnostmi, tvarem a množstvím symbolizovalo určité představy nebo přání 

lidí. Např. vejce představovalo život, prosperitu zrna obilnin apod. Za tradiční 

se pokládají i novější prvky vycházející z křesťanské symboliky. Příkladem je 

štědrovečerní ryba nebo velikonoční beránek. 

Masky souvisí s již předkřesťanskými magickými praktikami. Aktérům, 

kteří je na sebe brali, masky pomáhaly najít sílu jako medvěd, vypěstovat obilí 

tak vysoké, jak dlouhá jsou stébla na jejich masce atd. 
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2. Charakteristika vybraných obcí středního Posázaví 

Zruč nad Sázavou leží ve Středočeském kraji na jihozápadní hranici 

okresu Kutná Hora. První dochovaná písemná zmínka o Zruči je z roku 1328. 

Podle církevního rozdelení byla Zruč součástí kouřimského archidiakonátu a 

byla spravována štépánovským děkanátem. V 15. století se Zruč stala součástí 

čáslavského kraje, oficiálně zvaného Čáslavsko. 

Původní vesnice vznikla kolem hrazené tvrze. Z roku 1334 se dochovala 

písemná zpráva o farním kostele, který než se jím stal, musel prodělat určitý 

vývoj, stejně jako místo, ke kterému patřil. Můžeme tedy předpokládat, že 

vznikl i s osadou ve 13. století. Hradiště časem zpustlo a stalo se 

neobyvatelným, nový hrad vznikl v těsném sousedství vsi. S kostelem a farou 

byl jedinou kamennou budovou v osadě. Stavení tu byla většinou postavena ze 

dřeva na kamenném základě. Střechy bývaly doškové, výjimečně kryté šindeli. 

Zruč (tehdy Zruče) byla na městečko povýšena v roce 1561. Ještě dlouho potom 

se však udržel její vesnický ráz. V druhé polovině osmnáctého století bylo 

vydáno nařízení o zrušení dřevěných a proutěných komínů (vymazaných jílem), 

domy se nesměly stavět z pouhého dřeva, ale z jiných dostupných nehořlavých 

materiálů. Město totiž často trpělo rozsáhlými požáry. Začal se používat hlavně 

kámen, vepřovice, ojediněle i pálené cihly. Pozvolna se měnil i ráz okolních 

vesnic. Z kamene se nejdřív stavěly veřejné a obecní budovy, potom obytná a 

hospodářská stavení zámožnějších obyvatel. Např. původní dřevěná škola, 

kterou zničil požár, byla v roce 1841 nahrazena budovou z kamene a pálených 

cihel. Podobně městská radnice aj. Město leží v údolí řeky Sázavy. Půda typu 

hnědozemě je zde písčitá nebo kamenitá. Severozápadně od města se nad řekou 

táhne pás Chabeřických skal, kraj je zvlněný kopci. Byl dlouho odříznut od 

vyspělejších měst. V kronikách se často píše o živelních pohromách i 

důsledcích válek. Lidé, kteří se tu do dvacátého století živili převážně polním 

hospodářstvím, nežili ve velké hojnosti a nadbytku. Často se zde střídali 

г 
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majitelé panství, někteří tu prosluli svým výstředním a násilným působením. 

Poddanské poměry ve Zruči se od doby šestnáctého století měly zlepšit až 

s příchodem rytíře Jakuba Löventhala (1833). V roce 1653 daroval císař 

Ferdinand III. Zručským trhy, v roce 1662 Leopold I. přidal právo na čtyři 

jarmarky. Život se tím však к lepšímu v nepříznivé pobělohorské době příliš 

neobrátil. Vedle čáslavského selského povstání (1627) docházelo ke vzpourám 

sedláků i na sousedních panstvích (Kácov, Češtin). I po vydání patentu o 

zrušení nevolnictví v roce 1781 vymáhala místní šlechta prostřednictvím 

úředníků všechny robotní povinnosti. V 18. a 19. století mnoho rolníků vedlo 

ještě nějakou živnost nebo řemeslo, aby se lépe uživili, a řemeslníci naopak 

obhospodařovali kousek polí. V roce 1727 tu bylo zavedeno cechovní zřízení. 

Koncem padesátých let 18. století tu bylo pět cechů: krejčovský, řeznický, 

koželužský a obuvnický, tesařský a zednický. Všechny se koncem století 

spojily v tzv. reicech. V roce 1860 byly cechy přeměněny na živnostenské 

spolky. Obrat hospodářský, společenský i kulturní nastal s vybudováním 

železnice na samém počátku 20. století. Zdejší lidé nebyli její výstavbě dlouho 

nakloněni a mařili práce při jejím vyměřování (nepřáli si „nesmyslné novoty"). 

Zruč a další místa v Posázaví se však staly snadno dostupnými. Vzrostl cestovní 

ruch. Do Zruče přijíždělo mnoho rekreantů a tzv. letních hostů. Zdejší lidé 

mohli dojíždět za prací jinam. S výstavbou železnice se však urychlil zánik 

vorařů a formanů, profesí, které byly v Posázaví běžné. V roce 1939 tu 

nakoupil pozemky podnikatel Baťa a postavil ve Zruči druhou největší výrobnu 

dětské obuvi v republice. Během dvou let, za které postavil obuvnický závod, 

zásadně změnil život ve městě. Rychle rostl počet obyvatel. Oproti roku 1930, 

kdy Zruč měla 839 obyvatel, jich v roce 1940 bylo 1805, a v roce 1944 už 3050 

obyvatel. Pro rodiny dělníků byly postaveny domky, stavěly se silnice, 

kanalizace, obecná škola, společenský dům s biografem a knihovnou. Mnoho 

dalších záměrů a staveb zastavili Němci v roce 1942. Nedošlo na výstavbu 

dalších továrních budov, vlastního letiště, nemocnice aj. Jednoduché zpočátku 

nebylo sžití starousedlíků s nově přistěhovanými dělníky. Jak bylo zmíněno, ve 
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Zruči vznikla během dvou let nová městská část (tzv. Baťovna; vžily se názvy 

„stará Zruč" a „nová Zruč"). Noví příchozí chtěli žít v moderním městě, opět 

s sebou přinášeli „novoty", které nebyly původním obyvatelům po chuti. Čas 

však vztahy urovnal. Dnes se nerozlišují obyvatelé ze staré a nové Zruče, pouze 

názvy zůstaly. 

Kácov nad Sázavou byl v 19. století panstvím Kácov. Leží nad levým 

břehem řeky Sázavy v nadmořské výšce 332 m. První zmínka o Kácovu je 

z roku 1352, kdy je zmiňována fara s kostelem. Asi 2 km od městečka stával na 

skále hrad ze 14. století, o kterém se však již v roce 1459 píše jako o pustém. 

Od 15. století stála na místě pozdějšího zámku nová tvrz s hospodářským 

dvorem. V roce 1627 vypuklo na Kácovském panství za Oktaviána Vchynského 

nevolnické povstání. Vzbouření sedláci vyplenili tvrz i městečko. V roce 1664 

udělil císař Leopold I. Kácovu právo pořádat dva výroční trhy a dva trhy 

s dobytkem. Pořádání trhů potvrdil znovu císař Josef II. v roce 1786. V 19. 

století tu bývalo 10 trhů do roka, obyčejně ve čtvrtek. Na nich se prodávalo 

různé zboží, jako např. hrnce, šaty, boty a také dobytek (na jednom trhu i 300 

krav). Nedělaly se tu koňské trhy, ty bývaly v Uhlířských Janovicích. Pro 

Kácov byla přínosem kněžna Anna Marie Františka Toskánská, která roku 1726 

koupila panství. Mezi její počiny patří např. zámek postavený na místě bývalé 

tvrze, vykoupení domu pro školu, rekonstrukce kostela Narození Panny Marie, 

stavba mostu přes Sázavu, zřízení radnice, šenku atd. Rozvoji městečka 

napomohla, stejně jako Zruči, stavba železnice. Roku 1901 vznikla trať 

Čerčany - Kácov a 1903 Kácov - Světlá. I v Kácově se na organizování 

kulturních a slavnostních akcí podílely spolky. Nej starší byl divadelní 

ochotnický soubor založený roku 1862, po velkém požáru městečka byl v roce 

1875 založen hasičský sbor, roku 1912 zde vznikl Sokol. V roce 1918 bylo 

panství znárodněno. Od té doby jsou v zámku byty a sídlo správy lesního úřadu, 

dnes Lesů ČR. Pak tu bylo postaveno hodně nových domů, vznikla celá nová 

čtvrť. Usnadnil to i nový kamenný (později železný) most přes Sázavu, který 

v roce 1915 nahradil původní menší dřevěný. Kostel je zasvěcený Narození 
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Panny Marie. Městečko mělo pivovar (je v provozu dodnes), mlýn, papírnu. 

Dnes žije v Kácově přes asi 860 obyvatel. 

Češtin. Původně se osada nazývala Češtin Kostel. Stávala kolem tvrze, 

místo které byl v roce 1582 postaven zámek. Než byl Češtin připojen ke Kácovu, 

bývalo tu panské sídlo, pak zámek zpustl. První písemná zmínka o osadě je 

z roku 1352. Městečkem je Češtin od 16. století. V roce 1519 povolil císař 

Rudolf 3 výroční trhy: v pondělí před Nanebevstoupením Páně, v pondělí po 

Petru a Pavlu a 2. listopadu, v den Dušiček. Týdenní trh ve středu. Trhy 

v Češtině zanikly, ale na prosbu občanů byly začátkem 19. století císařem 

Františkem I. obnoveny. Za Jana Adalberta z Freisleben se v roce 1680 vzbouřilo 

v Čáslavském kraji 900 sedláků proti svým vrchnostem a především zdejší 

poddaní různě ozbrojeni přepadli čestínský zámek a zabili vněm barona 

Freisleben. V 19. století byl Češtin součástí panství Kácov, kraje Čáslavského. 

V roce 1914 se zdejší lidé živili hlavně zemědělstvím na vlastních nebo najatých 

pozemcích, kvetl tu také obchod a řemeslo. Byly tu 4 obchody se smíšeným 

zbožím a 2 se „zbožím střižným", obuvníci, pekaři, řezníci, 3 hostinští. 

Významným řemeslem bylo zhotovování hracích strojů a kolovrátků. Kostel byl 

již ve 14. století farním, zasvěcen je sv. Petru a Pavlu. Počet obyvatel je nyní 

kolem 550. 

Podveky a Zbizuby byly po vystřídání několika majitelů na čas 

připojeny ke Kácovskému panství, poté ke Šternberku, nakonec к Ratajím. 

První písemné zprávy o Zbizubech se zachovaly ze 13. století. V roce 1914 

byly tvořeny převážně domy z kamene s doškovými střechami nebo se 

střechami z tašek. Vtom samém roce měly 334 obyvatel, v roce 1995 měly 

Zbizuby 185 obyvatel. Podvecký kostel má za patrona sv. Havla a z roku 1350 

pochází zmínka o tom, že náležel ke kouřimskému děkanství (na jeho místě byl 

od základu roku 1783 vystavěn kostel nový). V roce 1914 měly Podveky domy 

většinou kryty došky, hlavním zaměstnáním obyvatel (stejně jako ve 

Zbizubech) bylo zemědělství, chudší se živili nádenictvím, hlavně kácením 
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dříví ve vrchnostenských lesích. Rolníci věnovali velkou pozornost polnostem a 

lukám. V kraji bylo málo ovocných stromů, zato dost lesů. 

Vlastějovice leží na pravém břehu Sázavy, jedná se o starou hornickou 

osadu. V 16. století zde začal dobývat železnou rudu vladyka Jindřich Firšic 

zNabdína. První zmínka o osadě je z roku 1413, píše se o vsi patřící pod 

pertoltickou faru. Vesnice byla roku 1540 povýšena na městečko. Zároveň 

získaly Vlastějovice právo výročních trhů a možnost provozovat řemesla. V roce 

1636 к městečku náležela tvrz (později přestavěná na barokní zámek), dvůr, 

hospoda, domky pro horníky a dělníky, pivovar a osm vesnic. Od roku 1653 

nový majitel Jan Antonín Losov z Losenthalu vymohl rozšíření privilegií pro 

městečko od císaře Ferdinanda III.: Vlastějovice směly pořádat dva výroční trhy 

a týdenní trhy na dobytek, pokud však zůstanou věrni katolické víře. Po zrušení 

poddanství a zániku patrimonii v roce 1848 patřilo městečko (zvané od roku 

1540 také Hammerstadt) pod okres Ledeč n. S. a Čáslavský kraj. Po skončení 

těžby v roce 1874 začal klesat počet obyvatelstva a nastal úpadek městečka. 

Stávala se z něho opět větší vesnice. Těžba byla obnovena v roce 1904, dolování 

na Fiolníku skončilo v roce 1967. Na vrcholu Fiolníku stávala kaple zasvěcená 

sv. Maří Magdaleně, patronce horníků. Pro zdejší horníky ji nechal postavit 

kolem roku 1586 tehdejší majitel dolů. Kaple (již velmi poničená) byla zbourána 

v 70. letech 20. století, aby uvolnila cestu těžbě kamene. Rozvoj Vlastějovicím 

přinesla stavba posázavské železnice (1902-1903). Po železnici se začala 

přepravovat i železná ruda ze zdejšího dolu. Spojení s okolními vesnicemi 

usnadnil i železobetonový most přes Sázavu (1927). V roce 1924 uspořádala 

škola výstavu starožitností, ze které pak vzniklo muzeum školy. Expozice 

obsahovala např. staré hornické kahany, staré kroje, cechovní listiny, pergameny 

a další starožitnosti Roku 1977 sbírku převzalo Okresní muzeum v Kutné Hoře. 

Jako první v okrese tu vzniklo v roce 1949 jednotné zemědělské družstvo. V 70. 

letech se spojilo s Horkou, Hranicemi, Bohdančí a Pertolticemi, sídlo bylo ve 

Zruči. Od roku 1960 patří Vlastějovice (jako ostatní zmíněné obce) к okresu 

Kutná Hora, ke kraji Středočeskému. Žije zde asi 300 obyvatel. 
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3. Výroční slavnosti a obřady 

Masopust 

Masopustem rozumíme období od Tří králů do začátku 

předvelikonočního postu a také třídenní zábavu před Popeleční středou. 

Popeleční středa zahajuje onen půst. Podle pohyblivých svátků Velikonoc může 

masopustní neděle, kdy veselí začíná gradovat, připadnout na dny od 1. února 

až do 7. března. Masopust je podřízen církevnímu kalendáři, ale jedná se o 

lidovou společenskou událost, která nemá podstatný prvek křesťanského ritu. Je 

charakteristický zábavou, hojností jídla a pití a chozením maškar. Ohlédneme-li 

se do historie, zaznamenáme vtom období množství tanečních zábav, bálů, 

šibřinek, také svateb nebo zabijaček. К veselí posledních dnů často patřilo i 

sehrání scén ze života obce v uplynulý rok a masopustní hry, nejčastěji o 

Bakchovi. Slavili všichni od nejchudších vesničanů nebo měšťanů až po krále. 

V 19. a 20. století představují masopust hlavně tři dny uzavírající celé 

období, v současné době se v popisované oblasti jeho slavení zužuje na pouhý 

den. Někde vrchol masopustu začínal už tzv. Tučným čtvrtkem, kdy se dělala 

zabíjačka s hostinou. Především na masopustní úterý se konaly obřady se 

závazným sledem událostí. Vždy je provázelo veselí, které bylo protiváhou 

klidu a rozjímání o Vánocích a nadcházejícímu postu, přípravě na Velikonoce. 

Jde hlavně o obchůzku maškar kolem celé vsi, dům od domu. V každém domě 

se stereotypně opakuje obřad hoštění, připíjení. Tato tradiční obchůzka se však 

v posledních letech v některých městech mění na pouhý průvod s prezentací 

masek. V obcích, kde se zachovala masopustní obchůzka, se tradice přenesla na 

neděli. Z pochopitelných důvodů. Lidé jsou v úterý do pozdních hodin ve svých 

zaměstnáních. 
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I ve Zruči vyplňovaly celé masopustní období bály, většinou pořádané v 

hostinci Na Ostrově. V této době bývalo nejvíce zabíjaček, při nich bylo 

zvykem obdarovávat malou výslužkou své sousedy. Jedly se masopustní šišky, 

téměř v žádné domácnosti nechyběly masopustní koblihy (ty museli lidé oželet 

jen za války, když na ně nezbývaly peníze), některé hospodyně smažily boží 

milosti. Masopustní průvod, který obcházel městečko tradičně v úterý, byl 

hoštěn koblihami a žitnou nebo rumem. Masopust končil zábavou v restauraci 

Na Ostrově. 

V Češtině v 50. - 70. letech 20. století pořádali masopustní průvod 

učitelé. Jeho účastníci se sešli ráno v hospodě. Průvod chodil dům od domu, od 

vesnice к vesnici, často z Čenovic do Kněže a do Čeština. Muzikanti zahráli 

písničku, kterou měli v hospodářství rádi nebo která k nim měla nějaký vztah, 

protože se v ní zpívalo např. o stejných zálibách, jaké měl hospodář. Masky 

provedly hospodyni v kole, pak se s nimi připíjelo, rozdávaly se masopustní 

koblížky. Za masky šli pouze dospělí, děti doprovázely veselý průvod. V něm 

nechyběl medvěd, kobyla, bába s nůší, žid, policajt, kominík, muži ustrojení za 

ženy, často za cikánku. V průvodu šly i ženy, ale mužů byla vždy většina. Jeden 

nesl kasu a vybíral po domech i od přihlížejících. Vybraný obnos měli 

pořadatelé na zaplacení muziky a sálu. Jeho účastníci do další vesnice jezdili 

svozem taženým nejprve ozdobenými koňmi, později traktorem. Vozili se 

muzikanti i některé masky. Další průvod chodíval z Kasanic do Čentic a 

Mitotic, s prvním průvodem se sešli odpoledne v Češtině v hostinci nebo 

sokolovně, kde byla „maškarní rejdovačka". Další velký průvod chodil 

z Řendějova do Starého Samechova a do Jiřic. V hostinci si účastníci průvodu 

dali večeři a začala maškarní zábava, která končívala až k ránu, kdy se lidé 

rozešli jako po jiné taneční zábavě. Masky se v půlnoci odmaskovaly nebo před 

půlnocí odešly, pak ostatní nevěděli, kdo to ze vsi byl. Vyhlásila se nej lepší 

maska, její nositel vyhrál dort nebo „lahvinku". Konec masopustu tu nebyl 

spojený s žádným obřadem, jako je jinde např. pochovávání basy. 
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Ve Zbizubech masopustní průvod probíhal obdobně. Zdejší kapelu 

tvořilo 10 až 15 muzikantů, většinou s dechovými nástroji. Průvod chodil jen 

jednou vesnicí. Večer bývala zábava v hostinci U Placáků. Tradice masopustní 

obchůzky se tu vytratila s tím, že nebyli muzikanti a vymřeli ti, co obchůzky 

pořádali (to bývali Sokolové). V 60. letech 20. století zde tradice masopustních 

průvodů začala slábnout, v 70. a 80. letech tu byl pokus o její obnovení, ten se 

však nezdařil. 

V Kácově ustala tradice masopustních průvodů asi v roce 1982. 

Pořadateli byli po 2. světové válce hasiči. Také tu hrávaly kapely složené 

z místních muzikantů - např. v 50. letech Králova a Karešova. V sobotu 

chodíval masopustní průvod a v úterý býval tzv. maškarní rej - taneční zábava 

v maskách, která se rozcházela o půlnoci. V průběhu masopustu Sokol už asi od 

roku 1920 každoročně pořádá Sokol (snad s malými výjimkami) Šibřinky, tj. 

další taneční zábavu v maskách. 

Masopustní obchůzky se stále pořádají např. v Hulících (viz příloha č. 3, 

4). Od dřívějších průvodů se liší zastoupením masek. Přibyly nové, např. 

potápěč nebo čarodějnice, naopak v posledním konaném průvodu nešla např. 

oblíbená bába s nůší. Většina tradičních postav však nechyběla. Místo 

masopustních koblížků dnes v domě většinou nabídnou chlebíčky a buchty. 

Průvod však důsledně obchází všechna stavení ve vesnici, kde se zahraje, 

provede se žena z domu v kole a připíjí se. Večer je pak masopustní taneční 

zábava. Ještě před několika lety procházel průvod ze Želivce i částí staré Zruče. 

Masopust nesouvisí s křesťanstvím, proto nebyl v nedávné minulosti 

násilně přerušen, jako křesťanské svátky. Zachovaly se některé jeho původní 

motivy a dále se tvoří motivy novodobé. Masopustní tradice je tak schopná 

Přežít ještě mnoho dalších let. 
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Velikonoce 

Velikonoce mají pro katolický svět mimořádný význam. Je to doba 

připomínky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jde o dlouhé časové 

období, které tvoří šest týdnů postu a vlastní svátky, tzv. pašijový týden. 

Čtyřicetidenní půst se drží v duchu evangelia, podle Ježíše, který žil 40 dní na 

poušti před koncem své životní pouti. 

Na Popeleční středu přicházejí ráno věřící do kostela к přijetí popelce -

křížku na čele. Uzavírá se jím kruh roku. Jde o symbol kajícníka na začátku 

postu, obřad je symbolikou života. Popel je ze spálených ratolestí, posvěcených 

při loňské Květné neděli. Církevní obřad je zachován dodnes. 

Ze šesti postních nedělí měla na Zručsku v 19. a 20. století významnou 

roli pouze poslední Květná neděle. Katolická církev ve svých obřadech 

navázala na tradice lidových jarních obřadů s využitím živých rostlin -

ratolestí. Vyzdvihla velikonoční motivy z evangelia - slavný vjezd Krista do 

bran Jeruzaléma doprovázený davem lidí, kteří mu mávali palmovými 

ratolestmi (v jeho době symbolem vítězství) a kladli je před něj na cestu spolu 

se svými plášti. V tuto neděli se světí ratolesti v kostele, u nás nejčastěji 

rozkvetlé proutky jívy, tzv. kočičky. Ty mají jako posvěcený předmět svou 

úlohu v domácích obřadech. Dosud se zastrkují za svaté obrázky nebo za křížek 

v domácnostech jako ochrana domu. V Kácově, Kněži i jinde se dříve svazek 

zanesl i do chléva pro ochranu dobytka a proti požáru a také na pole. Ve 

Zbizubech se „kočičky" donesly na pole, aby byla úroda, až na Zelený čtvrtek, 

v Kácově na Velký pátek, v Lipině u Zruče prý, kdy se to hodilo, podle počasí. 

Na Čestínsku podle pamětníků tento zvyk vymizel po 60.1etech 20. století, 

v Kácově ho někteří hospodáři dodržovali ještě před 10 lety. 

Květná neděle zahajuje tzv. pašijový týden. Nastávají vlastní 

Velikonočními svátky, do nichž patří několik dní. Prvním je Škaredá středa 

(den zrady, kdy Jidáš udal Krista velekněžím), v ten den se v oblasti dodržoval 

r 
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pouze zvyk „neškaredit se" na druhé, aby to člověku pro příští rok nezůstalo. 

Zelený čtvrtek (den Poslední večeře Páně, ustanovení eucharistie, Ježíšův 

soud). V některých domácnostech se dosud pojídá obřadní pečivo Jidáše". 

Pečou se ve tvaru pletence nebo jako bochníček do kraje dvakrát nakrojený. 

V Malejovicích nebo Zbizubech se vždy mazaly medem. V kostelích jsou 

dlouhé, hojně navštěvované obřady. Od čtvrtka do soboty se v kostele nezvoní 

zvony (ty podle úsloví „odletěly do Říma"), ale ministranti dodnes místo 

zvonění používají ve svatém třídění klapačky. Dříve, v Češtině např. ještě 

v roce 1975, se také konaly chlapecké obchůzky obce s klapáním. V Kněži 

chodily všechny děti, i dívky. Chodívaly pouze večer v době klekání. Sešly se 

na návsi u kapličky, kterou oběhly a pak obcházely všechna stavení s 

„řehtačkami a klapačkami" a vyzpěvovaly: 

„ Chodíme, chodíme, Jidáše honíme, 

cos ' to Jidáši, cos ' to učinil, 

že jsi svého Pána Židům zradil. 

Aby ho jali, ukřižovali, 

na Velký pátek do hrobu dali, 

na Bílou sobotu z hrobu vyndali. " 

Ve Zbizubech se řehtání říkalo „kocourování", dřevěným řehtačkám se říkalo 

„kocouři". Obchůzky zde konali chlapci ráno v 6 hodin, v poledne i večer v 6 

hodin (místo klekání - pokleknutí к modlitbě). Vyšli od křížku, kde se 

pomodlili Otčenáš, Zdrávas, Anděl Páně, s „kocourováním" pak chodili kolem 

všech stavení a střídavě řehtali a zpívali podle denní doby např.: 

„ Poledne zvoníme, Jidáše honíme, 

až my ho chytíme, do ohně ho hodíme. 

Jidáši, zrádce, cos to učinil, 

že jsi svého Mistra (nebo Majstra) Židům prozradil ? 
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Židi nevěrní, jako psi černí 

kopali jámu Ježíši Pánu, 

aby ho jali, ukřižovali, 

na Zelený čtvrtek a na Velký pátek 

a na Bílou sobotu hodili ho do hrobu. " 

Zastavovali se u všech svatých obrázků nebo božích muk, kde se pomodlili, na 

rozdíl od kněžských nebo čenovických dětí, které k tomu nikdo nevedl. Ráno 

chodívala na obchůzku hrstka dětí, např. pět, více dětí chodilo hlavně večer, i 

kolem stovky. Ráno a večer se zpívalo: „Klekánízvoníme, Jidáše... " Na Velký 

pátek bývala obchůzka vedle polední také ve 3 hodiny (na památku Kristovy 

smrti), už se nezpívalo, jen „kocourovalo", to samé v pátek večer a na Bílou 

sobotu ráno. V Češtině ani Zbizubech nebylo zvykem, že by za tuto službu 

klapání děti dostávaly v sobotu po domech výslužku jako v j iných částech 

Čech. 

V Kácově se řehtání nazývalo mezi dětmi „vrkání". Na obchůzku tu děti 

(chlapci i dívky) chodily také třikrát denně. Vedle „vrkání" a vyzpěvování 

písničky se modlily u křížků a svatých obrázků. Na Velký pátek za službu 

obchůzek dostávaly drobné peníze. V sobotu tedy chodilo na obchůzku dětí 

méně. 

Velký pátek (den ukřižování a smrti Ježíše Krista). Dříve se ve všech 

rodinách držel přísný půst, a to jak u katolíků, tak i evangelíků. Lidé se hojně 

účastnili bohoslužeb s přijímáním Těla Páně. Pro křesťany je to tichý den 

s rozjímáním. V kostele se nehraje ani není běžná mše. Zní jen modlitby u 

Božího hrobu a hlasy pašijí. Pašije se za války v Češtině zpívaly na kůru, 

později se jen četly. Chodila se křížová cesta. V Čenovicích jedli tradičně 

polévku bramboračku а к ní „sypánky" - prázdné kynuté buchty posypané 

mákem. Děti tu byly vedeny k tomu, aby se před tím, než šly do školy, obřadně 

umyly u potoka, případně ve studené vodě ve „škopíku" na dvoře. Dospělí, 

hlavně ženy tento zvyk dodržovali také. V Kácově se několik dětí i dospělých 
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za první republiky chodilo před východem slunce obřadně umývat křeče 

Sázavě, případně doma na zahradu do sudu nebo jiné nádoby. U studní nebo 

pod pumpou se obřadně umývali i ve Vlastějovicích. V dalších vesnicích jsem 

zvyk nezaznamenala, ale předpokládám, že se dodržoval ještě i jinde. Zvyk se 

nedodržoval ve všech rodinách a probíhal v ústraní od veřejnosti, takže o tom 

ostatní ani neví. 

Bílá sobota (v jejím závěru se otevírá nový čas - Vzkříšení). Je 

posledním postním dnem. V dnešní době se půst dodržuje jen v několika málo 

rodinách. Jedním z hlavních obřadů je křest, společně bývají křtěni tzv. 

katechumeni, dospělí uchazeči. V kostele se pálí ratolesti posvěcené na 

Květnou neděli, získává se svatý popel к obřadům pro další Popeleční středu. 

Světí se voda i oheň. Na Velký pátek se symbolicky uhasíná starý a vykřesává 

nový. Jím se zapálí velikonoční svíce, symbol vzkříšeného Krista. Tak se 

otevírá čas Vzkříšení, protože Spasitel ze soboty na neděli „vstal z mrtvých". 

Ještě začátkem 20. století procházel Zručí na oslavu Vzkříšení 

slavnostní průvod. Kácov byl v ten večer vyzdoben svíčkami v oknech, městem 

šlo procesí s farářem kráčejícím pod baldachýnem. Každý měl podle tradice 

něco nového na sebe. 

Hod boží velikonoční (v kostele slavnost Vzkříšení). Slavnost se dříve 

konala na Bílou sobotu večer. Končí smutek, opět se rozezní zvony, zpívají se 

radostné písně o vzkříšení Krista. Končí půst, v domácnostech se dosud někde 

jí velikonoční nádivka „hlavička" (z „hlavnička" - jídlo hlavní), tradičním 

pečivem jsou mazance z kynutého vydatného těsta s množstvím másla, vajec, 

cukru, rozinek a mandlí. V ten sváteční den se lidé oblékali do nej lepších šatů. 

Velikonoční pondělí není církevním svátkem, ale lidovým. V některých 

domácnostech na Zručsku nazývají lidé pomlázkou nejen obchůzku koledníků, 

ale i celý den. Je to den projevů jarního veselí, snad v žádné zdejší obci nechybí 

velikonoční koleda, chlapecká obchůzka domácností a hlavně děvčat 

s veršovaným přáním, šleháním dívek nebo paní pomlázkou a s obdarováváním 

(viz příloha č. 5, 6). Ve Zruči a okolních obcích se na pomlázku hojně vydávají 
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především malé děti a mladí chlapci, dospělí muži někdy pouze obejdou dívky 

a paní v rámci rodiny nebo přátel. Děti koledují nejčastěji u svých známých (z 

rodiny, ze školy), některé však obejdou mnoho neznámých domácností. Za 

veršované přání a vyšlehání pomlázkou z mladých prutů, jejichž síla se má 

dotekem přenést dál, dostávají stále nejčastěji vejce, někdy sladkosti nebo 

drobné peníze. Koleda starších chlapců je provázena připíjením, ve Zruči 

starším chlapcům dívky uvážou každému na pomlázku stuhu. Ti se pak pyšní 

jejich počtem, mladší děti pak počtem vykoledovaných vajec. Obdarovávání 

stuhou se ujalo asi před osmi lety i v Kácově, ovšem tady tento zvyk opět mizí. 

Dospělí muži tu chodí na koledu s dětmi víc, než dřív, na pomlázku se vydávají 

i skupiny odrostlých kluků. К barvení vajec se ve sledované oblasti nejčastěji 

používá potravinářských barviv nebo cibulových slupek, případně čaje, trávy 

apod. Zejména starší generace začaly pro zdobení vajec kvůli usnadnění práce a 

pro jejich líbivost používat zakoupené obtisky, které stačí nalepit. Koledníci 

však nejvíce vítají ručně malovaná vejce, proto se často používá také reliéfní 

malování voskem (nanášení roztaveného barevného vosku), rostlinná batika a 

jiné i nové techniky. Nejrozšířenější kolední říkankou je známá: 

Hody, hody do provody, 

dejte vejce malovaný, 

nedát- li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný 

v komoře v koutku na zeleným proutku. 

Ten proutek se ohýbá 

« slepička kokrhá. 

Starší chlapci se však domáhají spíš přípitku slovy: 
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Hody, hody do provody, 

pijem všechno kromě vody! 

Páleni ohňů - „čarodějnic" 

Zvyk „pálení čarodějnic" připadá na noc před 1. květnem. Podle 

kalendáře, který byl aktuální ještě v 19. století, na noc před dnem svatých Filipa 

a Jakuba. Odtud pochází označení filipojakubská noc. To, že souvisí s 

křesťanským světem, připomínala jen názvem. Předkřesťanské době byla blízká 

magie a personifikace přírodních sil a démonů. Oheň, dominanta noci, hraje 

velkou roli. Chrání před zlými nadpřirozenými mocnostmi. Symbolické 

čarodějnice, které zlo představují, jsou v noci obestřené tajemnem spáleny. 

Oheň nechybí v žádné z okolních obcí. Chystá se většinou na tradičním 

místě na návrší nebo na stráni. Nalezneme drobné místní varianty zvyků. Ve 

Zruči bývá vysoká hranice z kulatiny s figurínou čarodějnice. I u Kněže na 

vrchu Strážnice bývala v 60., 70. letech připravená pěkná hranice. 

VČenovicích a Češtině nosili lidé na neuspořádanou hromadu klestí 

z prořezaných stromů. Tak tomu bylo i ve Zbizubech, kde na vrch připevnili 

čarodějnici ze slámy. 

Všude bylo zapálení hranice událostí, u které se sešla celá ves nebo 

obec. Společenství kolem ohně cítilo pospolitost, událost probíhala bez 

nějakého bujarého veselí a hluku. Když hranice už nějaký čas hořela, chlapci 

napalovali stará košťata a vyhazovali je do výšky. Někde (Čenovice, Zbizuby) 

se do noci sedělo kolem ohně a zpívalo, většinou s harmonikou. 

Dnešní čarodějnice probíhají obdobně, jen bez vyhazování napálených 

košťat a také vedle hlavní hranice existuje v obci i několik privátních ohňů. 

Společnost kolem nich bere většinou oheň jako příležitost ke grilování. Rozdíl 

oproti minulosti je ve velké spotřebě alkoholu během večera, především 
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mladými lidmi. „Pálení čarodějnic" nevymizelo ani za komunistické vlády, 

komunisté ho však nazývali „mírové ohně". Nechali je pořádat organizacemi 

ČSM nebo SSM. 

Porušení tradice, jako např. v Praze, kde jsou „čarodějnice" chápány 

jako noční běs čarodějnických převleků a vzniká tak vlastně protipól 

к symbolickému májovému obřadu „pálení čarodějnic", zde nepozoruji. 

Pravidelným se možná stává zvyk, kdy se ve zručských mateřských školách 

ráno dospělí za čarodějnice převlékají a baví tím i lidi po městě, večer se však 

všichni scházejí u tradičních ohňů. 

Máje 

Stavění máji je velmi starý obřad, kde hlavní roli mají mladí a svobodní 

lidé. Opět sledujeme spojitost s předkřesťanskou magií, s mýty jara, slavnost 

jistě souvisí s někdejší vírou v nástup vlády bohů růstu a plodnosti. Májky, 

stromové symboly mohou představovat život, jeho ochranu a růst. Zvyky a 

objekty vyjadřují oslavu života. Někdejší stavění máji (někde májů) se váže 

к předvečeru 1. máje. 

Ve sledované oblasti ve 20. i na počátku 21. století slavnost připadá na 

některý květnový víkend, a to podle toho, jak se mezi sebou domluví obce, kde 

se máj staví. Snahou je, aby v jeden víkend nestavěly máj dvě obce naráz, aby 

všichni (také družičky) měli možnost být i u sousední oslavy a podívané. 

V Češtině v padesátých letech oslava vypadala takto: v sobotu „před májema" 

se rozvážely májky (mladé břízky) ke každému domu. Původně se stavěla 

májka jen děvčatům, pak se stalo zvykem dávat ji ke každému domu. „Byly 

z toho peníze a štamprle." Mladí chlapci jezdívali s muzikou s malým traktorem 

a valníkem. Před každým dvorem zastavili, zahráli, provedli hospodyni a dceru. 

Kde byla svobodná dívka, dostala májku ozdobenou pentlemi. Pokud byla 

dívka zadaná, dostala stromek od svého chlapce. Při tom se s pozváním 
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vybíralo do kasičky na večerní tancovačku. Odpoledne se stavěla máj (co 

nejvyšší) uprostřed obce. Říkalo se tomu „stavění krále", při tom opět 

nechyběla muzika. Býval to smrk dvaceti až třicetimetrové výšky, dobře 

opracovaný a zbavený větví. Na jeho vršek se připevnila zelená břízka a pod ní 

se přivěsil ještě zelený věnec s fábory. Jako jinde bylo máj potřeba hlídat, aby ji 

chlapci ze sousedních vsí nepodřízli nebo nevzali věnec. Vznikaly kvůli tomu i 

rvačky. Chlapci drželi služby i celou noc. V neděli nato byly tzv. májové 

oslavy. Dopoledne vyšel s muzikou ze sokolovny к hlavní májce průvod tzv. 

mládenců a družiček, kteří šli v párech v čele se zvoleným králem a hlavní 

družičkou (nejhezčí mládenec a dívka zobce). Ještě na začátku 20. století 

chodili v kroji, který si vypůjčovali, pak se stalo zvykem, že družičky oblékaly 

bílé dlouhé šaty (v době obliby „minišatů" krátké). Mládenci tmavý oblek. 

Objeli Kněž i Čenovice, které neměly hlavní májku a lidé odtud šli na slavnost 

do Čeština. Tam už stálo podium pro „Kecala", který přečetl hříchy lidí z celé 

vesnice, nad nimiž se posluchači dobře pobavili, někdy i urazili. Mezitím 

„policajti" vodili lidi z publika do šatlavy na připíjení а к zaplacení pokuty. 

Mládenci s družičkami přihlížejícím připíchli pentli, ti dali peníze na talířek, 

aby bylo z čeho pořádat zábavu. Pak byl král odsouzen za hříchy (viz příloha č. 

7). Třikrát se přivolával kat na koni, který se dotazoval hlavního mládence, 

jestli je dovoleno setnout krále:,,Přijel jsem k vám na popravu stínat panu králi 

hlavu. Jest dovoleno?" Mládenec odpovídal, že ne, až napotřetí svolil. Kat 

Prohlásil: „Milost, nemilost, kat koná svou povinnost" a setnul králi „hlavu", 

tedy čepici s korunou. Král padl na připravená nosítka a mládenci ho nesli do 

sokolovny (viz příloha č. 8). Nosítka postavili doprostřed parketu, tancovali 

kolem něj a přivolávali doktora. „Doktor" oživoval a vzkřísil krále, který pak 

vstal a musel si zatančit nejdřív s hlavní družičkou, pak s ostatními. Tím začala 

po sobotě už druhá „tancovačka". 

V dalších obcích probíhala slavnost obdobně. Ve Zbizubech v neděli už 

od rána stály družičky na cestách do vsi. Do talířů vybíraly od příchozích 

příspěvek a připevňovaly jim myrty. Před slavností šel po vsi průvod, u 
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jednotlivých stavení muzika zahrála tuš, král prohlásil: itNa zdraví toho pána, 

ať se napije s náma" a připíjel s hospodářem. Připili si i tzv. mládenci se všemi 

v domě. Kat usekal břízku u domu, družičky a mládenci provedli v tanci 

obyvatele domu. Po obchůzce šli všichni na náves. Na průvod družiček a 

mládenců čekali diváci, v kočáru, na koloběžce, na trakaři nebo jiným 

legračním způsobem přijel „kněz a ministrant". Kněz kropil lidi štětkou 

namočenou ve vodě. Jeho kazatelna byla postavena např. jako myslivecký 

posed na lípě nebo na korbě nákladního auta. Odtud přečetl zveršované hříchy 

lidí ze vsi, stejně jako Kecal v Češtině, následovalo trojí přivolávání kata: 

„Tramtárie, tramtárie, ve Zbizubech se popravuje! Páni, dámy, je milost?" 

Napotřetí kat vykonal svou povinnost, setnul krále a mládenci s družičkami ho 

odnesli v peřinách na nosítkách do hostince. Tady ho alkoholem vzkřísili a 

následovala taneční zábava. 

V Kácově bývaly velké slavnosti ještě po 2. světové válce. Za první 

republiky tančily děti o májích Českou besedu a dospělí Moravskou besedu. 

Taneční zábava se pořádala v sokolovně. Privátní májky dívkám se tu stavěly 

asi do roku 1950. 

Na konci května se v obcích obvykle konalo ještě „kácení krále" a 

zábava. Ve Vlastějovicích při kácení opět chodil průvod vesnicí. V Češtině se 

konala „dražba krále" - kdo zaplatil nejvíc, mohl si májku odvést na dřevo. 

Někteří pamětníci hovoří o oblékání krojů o májích nebo jiných příležitostech, 

a to ještě ve 40. letech minulého století. J. K. z Kácova si pamatuje, že se kroje 

půjčovaly např. u firmy Petránek Kolín. 

Slavnost stavění máje se zachovala pouze v některých vesnicích. 

V Chlumu u Trhového Štěpánova, ve Štipoklasech atd. Májka stává v obci celý 

květen nebo celé léto. Ještě méně se setkáváme se stavěním privátních májek 

jednotlivým dívkám. Pokud dívky dostanou májku, musí si ji hlídat do konce 

května, protože i ty se snaží chlapci ze sousedních vsí ukrást к ostudě dívky. 

Ve zmíněných obcích, Češtině a Zbizubech, si lidé pamatují z doby 50. 

let 20. století ještě tzv. „suché máje" ženatých. Tento zvyk, kdy obcházely 
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stavení v průvodu vdané ženy a ženatí muži a stavěli k domům suché stromky, 

se brzy vytratil. 

V Češtině, Kácově a Zbizubech jsem zaznamenala také tzv. vysýpání 

cestiček lásky v průběhu noci po postavení májky. Chlapci, kteří u ní drželi 

služby se bavili tím, že vysýpali pomocí pilin nebo řezanky z obilí (v Kácově 

také vápnem) cestičky mezi domy milenců к všeobecné zvědavosti obyvatelů 

vsi. Tento zvyk žil v Češtině ještě v roce 1965. 

Boží tělo 

Jedná se o uctívání Kristova těla, „Božího těla". Slaví se ve čtvrtek po 

svátku Nejsvětější trojice, dnes se přesouvá na následující neděli. Den se určuje 

podle Zeleného čtvrtku (9 týdnů po něm), kdy byla ustanovena eucharistie. 

Předtím, než to komunisté znemožňovali, chodily v ten den městy i vesnicemi 

průvody věřících s Kristovým tělem, monstrancí, v které je vložena svatá 

hostie, tzv. Nejsvětější svátost, zpřítomnění Krista. Za totality, v době 

nepříznivé slavení církevních svátků, byly průvody vytlačeny zobci do 

uzavřeného kostela. 

Ve Zruči se konalo obcházení venkovních oltářů ještě v 60. letech 20. 

století. Po bohoslužbě vyšel za zvuku zvonů z vyzdobeného kostela průvod 

věřících. Vpředu chodívaly malé družičky v bílých šatech, v rukou košíky 

s okvětními lístky pivoněk a růží, které házely na zem před průvodem. Živé 

květy představovaly oběť, sypaly se na zem se smyslem „tudy půjde Pán". 

Procesí tvořili muzikanti, farář s monstrancí, nad nímž nesli ministranti bílý 

hedvábný baldachýn, a věřící. U každého ze čtyř polních oltářů se modlil kněz 

se zástupem: 

K: „ Od hromobití, krupobití a záhubné bouře. 

Z.: Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste! 
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К. : Od moru, hladu a války. 

Z. : Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste! 

К : Od metly zemětřesení. 

Z. : Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste! 

K: Budiž milosrdenství tvé, Pane nad námi... "4 

Po zastaveních a modlitbách u venkovních oltářů končila slavnost opět 

v kostele. 

V Češtině se ve 40. letech po dopolední mši svaté účastnilo průvodu asi 

na 800 věřících. Dnes chodí na slavnost do kostela kolem 160 lidí. Když 

průvod vyšel z kostela, zněly zvony (podle pamětníka „zvonila ženská"). V čele 

šly opět družičky s kvítky, pod baldachýnem kráčel pan farář s monstrancí, za 

ním muzikanti a zpěváci, nesly se dvě korouhve. Soška se nenosila. 

S cechovními prapory a v uniformách chodili v průvodu členové spolků. U 

každého ze čtyř polních oltářů se konala asi dvacetiminutová pobožnost za 

úrodu, proti bouři atd. Za války se přidávala modlitba za spravedlnost a mír. 

Slavnost končila v kostele od čtvrtého oltáře modlitbou Te Deum (Tebe, Boha, 

chválíme) a požehnáním. 

V dalších místech probíhala slavnost obdobně. V Podvekách nedaleko 

Zbizub bylo zvykem, že baldachýn nad farářem s monstrancí nosili vážení 

občané obce, např. starosta. 

V dnešní době se v některých obcích, kde je hodně věřících, venkovní 

obcházení oltářů obnovuje. Např. v Keblově, Křivsoudově, v Bernarticích. 

4 Minařík, K.: Příručka katolických pobožností. B. Stýblo, Praha 1935, s. 278. 
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Věneček - dávání věnce na hospodu 

Takzvané dávání věnce na hospodu si pamatuje několik současníků. 

Jsou to však jen neúplné, útržkovité vzpomínky. Pamětník z Čeština si 

například vybavuje, že s věncem šly průvodem družičky a mládenci, hlavní 

mládenec měl za úkol ho pomocí žebříku zavěsit na skobu na hospodě (viz 

příloha č. 9). Po příčkách žebříku však postupoval velice pomalu a neochotně, 

k tomu měl s hlavní družičkou nacvičený vtipný dialog. Hlavně to byla „velká 

sranda". Pamětník ze Zbizub si vybavuje věšení věnce na křížek ve vsi. Jaký 

byl skutečný průběh slavnosti na Kutnohorsku a Dolnokrakovicku (např. 

v Kácově, Kožlí atd.) se dočítáme v časopisech Český lid: 

Uvádí se, že obřadní průvod se každoročně konal v pondělí svatodušní. 

Svatodušní svátky připadají na 50 dnů, tedy šest nedělí po Velikonocích. Boží 

hod svatodušní, nazývaný i svátek Seslání Ducha svatého (na apoštoly), připadá 

na dny mezi 10. květnem a 13. červnem. Neděle měla ráz církevních oslav, 

v pondělí se dodržovaly lidové tradice. Na Slovácku se dodnes uchovaly slavné 

jízdy králů, v naší oblasti se tradičně chodilo s věncem. 

Slavnost vystrojovala vesnická děvčata. Před „věnečkem" se dohodla, 

kdy, kde a se kterým mládencem budou „dávat věnec". Pokud bylo ve vsi 

hospod víc, mládež je většinou střídala. Mládenec měl mít dobrou vyřídilku a 

musel znát hodně pěkných a vtipných „vinšů". Vybraly se i družičky. Z nich se 

jedna musela naučit „vinšům", které pak pronášela u kříže a hostince. Dívky 

zjednaly muzikanty, smluvily s nimi dobu, po kterou je chtěly mít pro sebe i 

obnos, který mezi sebou „na věnec" vybraly. Kromě muzikantů platily také 

pivo pro muzikanty a mládence. Z okolních vesnic sezvaly mládež к muzice. 

Pro slavnost měly uvité věnce dva - na kříž a na hospodu. Odpoledne se 

dívky, družičky a mládenec sešli u jedné z družiček. Tam každá složila 

příspěvek, korunu i více. Domácí dívka uctila všechny přípitkem. V hospodě se 

zatím sešli muzikanti a čekali, až pro ně přijde posel. Dívky se seřadily, 

r 



36 

přidružila se k nim „chasa" na návsi a za doprovodu veselé muziky se slo 

к domu pořadatelky. Tam se napili „zavdanou", zahrálo se a shromáždění se 

seřadilo do průvodu: nejprve šli muzikanti, pak družičky, zniehž jedna nesla 

věnec na hospodu, druhá kytici a druhý květinový věnec. Za nimi šel mládenec 

a ostatní dívky, které věnce chystaly, za nimi mládež a obecenstvo. S veselou 

hudbou se průvod vydal ke kříži v obci nebo ke kapličce. Tady se mládenec 

pomodlil s přítomnými Otčenáš a Zdrávas, někde dívky zazpívaly zbožnou 

píseň, poté mládenec zavěsil květinový věnec na kříž nebo v kapličce. Průvod 

se opět seřadil a vydal se к hospodě. Tam dívky zazpívaly např.: 

„Pane šenkýři, poďte se podívat, 

jaký my vám zelený věneček chceme darovat. 

Šly sme vokolo pancký zahrady 

byly tam růže jak malovaný. 

My sme se ptaly, kde je zahradník 

aby nám dovolil jednu růži vzít. 

Jednu růži vzít, věneček uvít 

abysme mohly svoje panenství krásně ozdobit."' 

Družička pak před hospodou předala hostinskému kytici s „vinšem": např. „Já 

sem malý poupě, já sedávám v koutě, já vinčovat neumim, já se za vás 

pomodlím. "6 Dívky, družičky a mládenec vešli do hostince, tam položili věnec 

na stůl a muzikanti jim zahráli několik písniček. Dívky si zatančily po jedné 

nebo dohromady s mládencem, zatím obecenstvo čekalo před hospodou. Po 

chvíli vzala družička věnec ze stolu a všichni vyšli ven. Tam už byl připravený 

5 Valchář, J.: Dávání či strojem věnce na Dolnokralovicku a Ledečsku. In: Český lid 12, 1903, s. 
450. 
6 Tamtéž, s. 451. 
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žebřík pro mládence, který měl na hospodu zavěsit věnec. J. Valchář 

zaznamenal i část dialogu, který při tom měli mládenec a družička7: „Když 

vstoupí na prvý ,špruseľ, podá mu družička věnec, vinčujíc mu takto: ,Pane 

mládenče, přiměte od mně tohoto zeleného věnce! A vy, věnce, se zelenejte! 

Páni muzikanti, pěknej marš nám hrajte! Vivat, páni muzikanti!' (...) Mládenec 

vezme na to věnec do ruky, jakož i přinesené mu pivo a pronáší tyto ,vinče' 

jako zdravice. (...) ,Uctivou poklonu skládám, za vyslechnutí žádám. Panno 

ctná, milovaná a to družičkou menovaná. Dyš vaše panenství dnes vidim 

korunované, pěkným věncem fasované, mám já z toho potěšení, že vás tak 

vzácné panenky před očima vidím, a že můžu timto trunkem vás uctíti a vám 

stále к službám býti. A přeji vám, abyste se každá do roka vdala, krásného 

mládence dostala; dyš né mládence, alespoň vdofce. Vivat, páni muzikanti!' 

Pak se mládenec trochu napil z litru piva, dal připít muzikantům, a zbytkem 

polil věnec. Potom prohlásil, že to bylo málo. Dívky přinesly druhý litr, 

mládenec vystoupil o jednu příčku výš a po proslovu opět prohlásil, že nemůže 

nahoru, protože je velmi slabý. Tak se to opakovalo někdy i hodinu. Celou 

dobu pronášeli mládenec s družičkou vtipné průpovídky. Když mládenec 

nakonec zavěsil věnec na skobu, šli všichni do hospody tancovat. Prvních 

několik hodin si к tanci vybírala děvčata chlapce, pak muzikant „vytroubil" a 

úlohy se vyměnily. Chlapci si vybírali děvčata a platili. Tancovalo se vesele až 

do rána. 

Věnec zavěšený na hospodě si místní mládež dobře hlídala, 

představoval „čest" dívek. 

7 Tamtéž, s. 451. 
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Pouť 

Pouť znamená cestu. Z církevního pohledu je to cesta pokání, proseb, 

uctívání a díků. Poutě se konají к významným místům, kde se odehrály 

zázraky, zjevení, к léčivým pramenům. Také к symbolům, jako jsou svaté 

obrazy nebo sochy. Poutní cesty pořádaly (někde stále pořádají) místní kostely. 

Časté bývaly tzv. mariánské poutě konané v létě o několika svátcích Panny 

Marie, která je nej významnější světicí v přímluvách za prosby poutníků. Vždy 

šlo nejen o náboženskou, ale i společenskou událost, protože pouť byla i 

příležitostí к setkávání, seznamování, získávání zážitků z cest. 

Poutníci vycházeli z různých míst, cestou se k nim přidávali další. Šlo 

se např. ze Zručska do Sudějova. Kostel je tu zasvěcený sv. Anně, pouť tedy 

bývá 26. července. Vedle kostela je kaplička se studánkou, která má prý moc 

léčit nemoci. Původní studánka je pod hlavním oltářem kostela. Po zprávách o 

mnoha uzdraveních se sem vydávali poutníci i z Moravy a Uher. К procesí ze 

Zruče se cestou přidali poutníci z okolí Čeština, pak ze Staré Hutě. Naproti jim 

chodil sudějovský farář. Jindy procesí mířilo např. zKácova na Hrádek u 

Vlašimi. Tři hlavní poutě na Hrádku jsou se konají v červenci, průvody se však 

pořádaly i mimo termíny hlavních poutí. V červnu a červenci sem přicházelo 

kolem sedmdesáti průvodů, např. procesí z Vlašimi čítalo na tisíc poutníků. Na 

poutě se chodilo také do Sázavy do kostela sv. Prokopa, do Kácova, kde je 

kostel zasvěcen Narození Panny Marie a jinam. Např. děda jednoho pamětníka 

zČenovic se v době po 1. světové válce přidal к pěší pouti do polských 

Vambeřic. V průvodu chodíval farář, ministranti nesoucí korouhve, družičky, 

muzikanti a další věřící. Cesty se účastnili dospělí i děti. Za chůze zpívali 

mariánské písně nebo odříkávali modlitby po předříkávači, který připomínal 

texty. Kácovští s sebou nesli dvě sošky - sv. Anny a sv. Panny Marie. 

К modlitbě a odpočinku se zastavovalo u kapliček, které stávají u poutních cest. 

Od poutníků se vybíralo na muzikanty, kteří šli s procesím. Pokud se šly dlouhé 

r 
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vzdálenosti, poutníci na cestě i přespávali (např. ve stodolách). Např. ti, co šli 

z Malejovic na Hrádek, přespávali v Podvekách. V místě, kam mířilo procesí, 

se konaly poutní bohoslužby, často se svatou zpovědí a přijímáním. Po mši 

chodívali všichni nakupovat na trh svaté obrázky, které se vztahovaly к místu, 

růžence, perníky a jiné dárky z pouti. Také si domů nosili vodu z pramenů 

poutních míst. Věřilo se, že je zázračná, že když jí budou pít (nebo se jí budou 

omývat), budou zdraví. Za uzdravení nebo za úspěch v hospodaření prosili lidé 

i při slavnostní mši. Studánka s léčivou vodou bývala také u Vlastějovic pod 

vrcholem kopce Fiolníku. Dvakrát do roka se tu na Majorově louce pod 

hornickým kostelíkem sv. Maří Magdaleny konaly poutě a procesí spojené 

s trhy. Své krámky tu rozkládali místní i cizí kupci a řemeslníci. S procesím 

přicházeli lidé z Dolních Královic, Leděe, Zbraslavic a Bohdanče, v 18. století 

dokonce až od Čáslavi a z Kutné Hory. Poutě a procesí zde zanikly, když byl 

kostelík na Fiolníku podle příkazu císaře Josefa II. na konci 18. století zrušen. 

Procesí přestala chodit v době vlády komunistů. 

Nyní se každý rok vypravuje procesí na Hrádek u Vlašimi. Pouť se 

nekoná pěšky, ale autobusem, jezdí společný zájezd ze Zruče a Kácova. Dodnes 

si odtud lidé přivážejí vodu z pramene. Na významné poutní místo, Svatou horu 

u Příbrami, vyjíždí autobus s věřícími z širšího okolí. 

Druhý význam slova pouť je slavnost v obci. Slaví se podle svátku 

patrona, kterému je zasvěcen místní kostel nebo kostel farnosti. Ve Zruči je 

kostel Povýšení sv. Kříže, slaví se 14. září. К hostitelům přicházejí přátelé 

z rodiny, do vyzdobeného kostela se scházejí lidé z blízkého okolí na zpívanou 

mši. Ke dni pouti patří opět stánky se sladkostmi (především s perníkovými 

srdci) a s dalšími dárky, v minulosti u nich vystupovali pouťoví umělci, od 20. 

století přibyly kolotoče a atrakce. 

Ve Zruči se dříve konaly poutě čtyřikrát do roka: v únoru, v červnu, 

v srpnu a v září (nejznámější bývala kolem 10. června). Do městečka přijížděli 

perníkáři, na celém náměstí ve staré Zruči stávaly krámky, lemovaly cestu až ke 
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kostelu. Vypravený průvod věřících obcházel oltáře postavené kolem kostela. 

V kronikách se uvádí, že o pouti a posvícení ovládaly městečko veselá nálada, 

jásot a hřmot. 

Podle bývalého faráře z Čeština J. K. v první polovině 20. století: „Poutě 

tady byly velmi slavný. Pomalu od Morán až tady za vesnici byly krámy. U 

fary byla vždycky o pouti jedna stará babka s medvědem. A ty děti to, jeden po 

druhým, fronta, chtěly si sáhnout na medvěda...." „Než nastoupili komunisti, 

tak byl vždycky plnej kostel. Dětí... Bylo lidí vůbec. Ona je spojovala - takový 

to nebezpečí jakýsi z Hitlera je spojovalo..." Pouť tu byla první neděli po sv. 

Petru a Pavlu. Jezdíval sem i cirkus. 

Cirkusy nechyběly ani na pouti v Kácově. V první polovině 20. století 

sem jezdily dva až tři. Pouť se zde koná ke sv. Liberátu. Uctívají se jeho 

ostatky, které sem nechala přivézt majitelka kácovského panství, Anna Marie 

Františka Toskánská. Zdejší pouť je dodnes velmi oblíbená (viz příloha 10,11), 

na slavnostní mši se schází plný kostel lidí. Díky velké návštěvnosti je zde 

každým rokem veliké množství atrakcí. 

Svátek Mistra Jana Husa 

Vedle noci před 1. májem se v Čechách tradice pálení ohňů dodržovala i 

ve svátek Mistra Jana Husa, 6. července. Tento zvyk jsem zaznamenala 

v kronikách, v době po 2. světové válce si ho už místní lidé téměř nevybavují. 

J. Janatová8 vypsala ze zručské kroniky o roce 1925: „Obzvláště 

důstojně byla oslavena Husova památka. Vláda republiky dokonce prohlásila 6. 

červenec za památný den. V předvečer svátku svítila většina zručských oken, 

ozdobena Husovými transparenty. V Husův den všude vlály prapory, na 

náměstí hrála hudba, lidé nepracovali a scházeli se místní i okolní svátečně 

8 Janatová, J.: Almanach 1918-1998. Příloha Zručských novin č. 1. Městský úřad Zruč n. S., 
1999, s. 14. 
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oděni. Na náměstí pak byl přečten ,Husův manifest'. Večer místní ochotníci 

sehráli Dykova Posla. Sešlo se velké množství lidí. Papežský nuncius 

Marmaggi opustil Prahu na znamení protestu proti oslavě Husa. A dokonce 

obvinil prezidenta Masaryka, že dopustil, aby došlo к urážce katolictví." Od 

následujícího roku do roku 1936 občas kronikář zmiňuje pálení hranice 

s proslovem v předvečer 6. července. Pak je tradice zaznamenána až roku 1965, 

kdy se píše o konání oslav 550. výročí smrti Jana Husa. 

Pamětník z Kácova si pálení ohňů vybavuje. Tradice zde žila asi do roku 

1948. Do té doby se 5. července zapalovala veliká hranice, u které měl ředitel 

školy nebo kantor proslov o Janu Husovi. Hranice nebyla přímo Na Brádle, kde 

se pálily čarodějnice, stávala kousek odtud. 

Ve Vlastějovicích žil zvyk pálení ohňů také jen do začátku 50. let. Při 

oslavách se zpívala se píseň: 

Hranice vzplála tam na břehu Rýna, 

na ní umírá dálné vlasti syn... 

Dožinky 

Žně bývají v červenci, sklízí se úroda, obrazně i práce celého 

hospodářského roku. Proto bylo dřív zvykem pořádat letní procesí do polí 

к zahánění mraků a bouřek, aby nebyla zničena úroda před sklizní. Pamětník 

z Kácova si tato „procesí za úrodu zemskou" vybavuje. Vypravovala se asi 

v dubnu, tradice skončila s nástupem vlády komunistů. 

V literatuře se dočítáme o zpěvu při sklizni i o zpěvu při cestě z pole 

domů. Svědectví o tom z naší oblasti zapsala J. Vlasáková v časopise Český 

Hd9: „Na císařském panství v Kácově slavívaly se obžinky velmi vesele. Nyní 

9 Vlasáková, J.: Obžinky. In: Český lid 12, 1903, s. 470. 
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již to přestává, ačkoliv mladá děvčata přece si zazpívají a žertovný přípitek na 

poškádlení,mladého pána' nebo ,pantáty šafáře' pronesou." Popěvky: „Žneci a 

žnečky, vijte věnečky z modravé chrpy a ze zlatých klásků, vijte do věnců 

vděčnost a lásku. - Nás v létě к práci budili ptáci, slunéčko na nebi silně hřálo, 

chládku a oddechu bývalo málo. - Teď za to milé nastaly chvíle, kdežto se 

radostně potěšíme, Pánu Bohu díky za to učiníme. - Náš pantáta hodný dvořák, 

on má jedny žence pořád (...) To jsou milé, zlaté časy, ty naše obžinky, máme 

plné, pěkné klasy, to z nich budou hnětynky. - Nad obžinky v světě není, Pán 

Bůh-li nám zdraví dá, je-li práce к unavení, jídla je též do syta. - Už jsme 

dovázali, do stodoly dali, při tom jsme si také babu uvázali. (...) A náš pán 

jemnostpán on nám dá piva džbán, a jemnostpaničky upečou buchtičky. - Co 

pak se to, mladý pane, letos asi stalo, že vy jste nám toho piva dali letos málo. 

Kořaličku jenom jednou a pivečka málo, co pak se to, mladý pane, copak se to 

stalo?" Příklad „říkání panu správci: (s kyticí) Milostpane, my k nim přicházíme 

v uctivosti my jim přejem s upřímností. Není v celé české zemi kvítku, abysme je 

neuvily našemu milostpánovi v kytku. Když jsme chtěli kytku víti, museli jsme 

přes hory a doly jiti (...) My jim přejem mnoho blažených dnů a ještě 

blaženějších se svojí milovanou chotí, nežli měli nyní. Při tom jim přejem 

mnoho štěstí a zdraví, Boží požehnání a po smrti nebeské království. " Atp. 

Z textů písní a přípitků se dozvídáme o průběhu dožínek (obžinek) ve 

zdejší oblasti. 

O krátkých slavnostech při ukončení žní jsou zmínky již ze středověku 

v souvislosti s hospodařením měst. V 19. století žily na venkově obřady 

к ukončení prací na poli hlavně na panských dvorech, také na selských statcích. 

Cesta z pole měla podobu výpravné slavnosti. Dívky byly ozdobeny věnečky 

z polních květin. Důležitý byl dožinkový věnec nebo kytice (zmíněný i v písni), 

který ženci a žnečky na ozdobeném voze (někdy s posledním snopem zvaným 

baba) přivezli hospodáři (majiteli) a který se uchovával do příštího setí. Majitel 

všechny pohostil, pak bývala taneční zábava. Ve 20. století obřady vystřídaly 

spíš společenské slavnosti, současníci si pamatují víc podobu družstevních žní. 
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Pamětník F. V. z Lipiny u Zruče vzpomíná na dožinky v roce 1949 na 

Pivnisku: „Hrálo se, jelo se se žebřiňákama v průvodu. Na Pivnisku na plácku 

bylo podium, kde se tančila Česká beseda. Dělala se kytka z obilí, tím se 

děkovalo za úrodu, pak se šlo do polí, kde mladý juchali". (Nepamatuje si 

dobře.) „Slávu ukončili Na plácku, pak šli do hospody. U Mokrých byla 

zábava." 

Ve Vlastějovicích se ještě po 2. světové válce dělala „slavnost poslední 

fůry" (viz příloha č. 13). Kromě toho byly ve větších městech, hlavně v Ledči 

n. S., ještě v prvních letech 50. let tzv. okresní dožinky. V Češtině byly 

slavnosti za družstva (jednotné zemědělské družstvo) v místní sokolovně. Nad 

JZD měl asi v 60. - 70. letech 20. století patronát estrádní soubor ministersva, 

který u příležitosti sklizně přijížděl pro vesnici udělat „estrádu" - sehráli 

scénky, zpívali, následovala slavnostní schůze, občerstvení a vystoupení dětí. 

Podobně tomu bylo za komunistické vlády i v dalších obcích. Obvykle se 

uspořádala schůze, kde se přečetly výnosy, následoval oběd pro zaměstnance i 

hosty a taneční zábava. Smyslem bylo ukázat, jak se mají dělníci, bývalí 

hospodáři dobře, když obhospodařují společný majetek, samotní dělníci viděli 
smysl akce pouze v tom, že se svorně opili. Tradice dožinkových obřadů se 
neobnovila. 

Posvícení 

Den konání posvícení souvisí jako pouť s příslušností к farnosti. Koná 

se na památku posvěcení místního kostela. Posvícení se drží podle od pozdního 

léta do prvních projevů zimy v data ustálená tradicí. Církevní slavnosti v čas 

podzimu byly kdysi propojovány se starými obřady zemědělců s požehnáním 

darů země a poděkováním všem silám za úrodu. Posvícení byla vždycky 

označována za dobré, bezstarostné časy (s výjimkou mravokárců, kteří 

г 
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odsuzovali časté vzájemné návštěvy vesničanů v ten čas na úkor práce a příliš 

bujaré veselí). Č. Zíbrt10 cituje výstižné úsloví z kutnohorského protokolu: 

„Posvícení bývala slavena po všech městech a vískách v Čechách, jak svědčí 

staročeské úsloví: Žádné tak malé vsi není, aby v ní posvícení nebylo." Slavili 

skutečně všichni. I kdyby to bylo v chudé rodině, na posvícení muselo být 

naklizeno a stoly musely být plné dobrého jídla. Když přišel někdo hladový na 

žebrotu do kteréhokoliv domu, s prázdnou neodešel. Protože už bývalo po žních 

a byla hotova většina prací na poli i v hospodářství, lidé měli čas na 

několikadenní radovánky. Po žních bylo dost mouky na obrovské množství 

koláčů a jiného pečiva. Bylo dost masa z kusů poražených před zimou. Stejně 

jako o masopustu byl tento čas hojnosti příhodný pro konání svateb. Každá 

vesnice držela posvícení v j iný den (obvykle v neděli před nebo po svátku 

místního patrona), proto si mohla rodina a přátelé oplácet návštěvy. Ráno šli 

všichni na slavnostní mši, pak byl oběd, prý nejbohatší v roce. Z mnohých 

pramenů se dozvídáme, jaká byla skladba jídelníčku: vydatné polévky, různé 

druhy masa (vepřové, husa, kachna, sekaná), knedlíky, zelí, smetanové omáčky, 

koláče a další pečivo. Jídlo se zapíjelo pivem. Připíjelo se i pálenkou. Jak již 

bylo zmíněno, všeho musel být dostatek, hosté si ještě odnášeli výslužku. Večer 

se konala taneční zábava, která se často protáhla do dalšího dne. 

Ve Zruči a okolních obcích probíhalo posvícení také tak. V Kácově 

bývá posvícení po 8. září. Hasičský sbor nyní každoročně pořádá posvícenskou 

zábavu, i když na ní někdy už i prodělali. V první polovině 20. století tu bývaly 

„muziky" dvě: první v sobotu, druhá v pondělí. Té se říkalo „Zlatá". V Češtině 

jsou posvícení třetí neděli v říjnu. Taneční zábavy bývaly v sokolovně, dnes se 

nenajde nikdo, kdo by je pořádal. Ve Vlastějovicích mívali posvícení v neděli 

po sv. Ludmile. Do 50. let tu stejně jako o pouti bývaly střelnice, kolotoče, 

houpačky a loutkové divadlo rodiny Finků, u svátečního oběda se scházela 

široká rodina, večer se pořádala taneční zábava, která se protáhla až do 

Zíbrt, Č.: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. J. R. Vilímek, 
Praha, 1889, s. 167. 
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pondělního večera. Po roce 1989 se občas pořádaly taneční zábavy, dnes už ani 

tady není nikdo, kdo by je organizoval. 

Zíbrt" tlumočí postesknutí si Tomáše Štítného ze 14. století: „Příchozí 

na posvícení nedbali církevních slavností; raději po hodokvasu zaměřili do 

krčmy, kde jim hudci a pištci zahudli skočnou." V naší době odklonu od církve 

je posvícení také chápáno především jako čas dobrého jídla, slavnostní mše se 

koná ve srovnání s minulostí jen pro menší počet věřících. Kromě tradiční 

hostiny v některých domácnostech se pořádají kulturní akce pro veřejnost. Ve 

Zruči je to už tradiční chovatelská výstava s jarmarkem a zabijačkovými hody. 

Posvícení se přesunulo z neděle a pondělí na sobotu a neděli. 

Svátek sv. Václava 

V tento svátek se ještě na začátku 20. století konaly slavnostní mše a 

veřejné oslavy. Jinde i poutě a posvícení. Současníci si žádné oslavy 

nevybavují, uvedu tedy podobu slavností podle záznamů v městských 

kronikách. 

Rok 1909 zmiňuje farní kronika Čeština12: „R. 1909 na vyzvání zemské 

Rady Čes. katolíků pořádány na mnohých místech oslavy sv. patrona, Čes. sv. 

Václava, jehož památka a oslava měla býti zastíněna oslavami Mistra Jana 

Husa. I na zdejší osadě v předvečer svátku svého na vyzvání faráře K. Vimra 

oslavován sv. Václav a sice osvětlením oken (mnoho domů bylo osvětleno), 

hudba s lampionovým průvodem procházela městečkem a na konec pak byl 

ohňostroj. Ovšem i v kostele se sv. Václav kázáním a slavnými službami B. 

oslavoval." 

' ' Zíbrt, Č.: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní. J. R. Vilímek, 
Praha, 1889, s. 165. 

Cestín od roku 1901. Pamětní kniha. Díl druhý, s. 29. 

r 
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V roce 1929 se podle farní kroniky města Zruče13 konaly velké oslavy: 

„V jubilejním roce millenia svaté památky knížete Václava sv., kdy oslavovala 

jej celá republika, ale zvláště býv. království České, dne 28. září 1929, byla ve 

farním chrámu P. konána třídenní pobožnost к sv. Patronu. A to: v předvečer 

jeho svátku, 27., slavnostní vyzvánění po dobu 1 hodiny, na to zářné osvětlení 

celého kostela, kázání duchovního správce vikáře Peměkla, příležitostná 

oslavná báseň přednesená žákyní III. roč. m. školy (Bl. Zimermanovou) v záři 

světel, hymna sv. Václavská, modlitba za vlast, pak litanie ke sv. patronům 

Českým, požehnání NsvOlt., a hymna národní. Na to osvětleno celé městečko 

až do hodiny osmé. Účast byla utěšená, a dojem slavnosti povznášející. Totéž 

opakovalo se i o svátku světcově 28. září, v němž přednesena tři jub. kázání, a 

pak ještě v neděli po svátku dne 29. září. O svátku byla návštěva a účast 

věřícího lidu obzvláště četná. Ale vrchol slavnosti dosažen o svátku sv. 

Václava, kdy odp. o hod. druhé konána byla v osadě Jiřické slavnost vysvěcení 

nově založené jubilejní kaple sv. Václava (...) O druhé hod. seřadili se účastníci 

slavnosti u Kříže na rozcestí Samechov - Jiřickém a po příjezdu duchovenstva 

(...) ubíral se spořádaný průvod věřících za banderiem obč., jezdců, hasičského 

míst. sboru, dlouhou řadou družiček, mládeže, mužů i dívek a žen za hlaholu 

zvonu s hudbou ke kapli. Tam měl bisk. vikář oslavnou promluvu, následovala 

prosba družičky Edrové o vysvěcení, zpěv, a akt vysvěcení na základě 

zmocnění od B. ordinariátu. Pak litanie k sv. Patronům českým, modlitby k sv. 

Václavu, hymna sv. Václavská s průvodem hudby, oslavná báseň drůžičky B. 

Štoblovy (?) z Jiřic, a hymna národní. P. starosta a zakladatel Jos. Slavíček 

přítomným a dobrodincům poděkoval. Účast byla veliká, slavnost povznášející 

a nikým nerušena. První mše sv. na novém oltářním kameně byla obětována 

tamže o zlaté hodince posvícenské dne 4. listopadu 1929." 

V roce 1937 je ve stejné kronice zmíněno svěcení nové svatováclavské 

vlajky katolické mládeže (v den jeho svátku). Vrcholem slavnosti byla polní 

mše svatá před zámeckou branou. 

13 Memorabilien Buch bei der Pfarrkirche zu Zrutsch, 1836, s. 183-184. 
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O veřejných oslavách sv. Václava se v městské kronice Zruče píše ještě 

v roce 1946. V dnešní státní svátek se ve Zruči pouze vyvěšují vlajky, veřejné 

slavnosti se nepořádají. 

V Kácově se na svátek sv. Václava asi do 50. let 20. století chodilo 

s procesím к sošce sv. Václava к řece. Soška tam dnes už není. Komunisté 

průvod zakázali. V roce 1995 byl opraven Václavský sloup, který byl roku 

1929 postaven к výročí smrti sv. Václava. Obnovilo se i chození s procesím. 

Každoročně se vydává pan farář asi s dvaceti lidmi na cestu z kostela „pod 

skály" ke sloupu, aby světci vzdali úctu. Na konci 19. století se tu pořádaly také 

muziky, říkalo se „na Václava u Václava", který byl nájemcem hospody na 

náměstí. 

Dušičky 

Svátek, který se oficielně nazývá Památka všech věrných zemřelých, byl 

svátkem ustanoven na konci 10. století. Slaví se 2. listopadu. Tvoří jednotu se 

svátkem Všech svatých, který připadá na 1. listopad. Lidově řečeno Dušičky 

jsou vzpomínkou na zemřelé, kteří ještě podle křesťanské víry nedosáhli 

blaženosti. К očištění od hříchů jim však mohou pomoci modlitby živých. A 

tak při mších lidé v modlitbách prosí za spásu duše zemřelých. Dušičky jsou 

připomínkou duchovní přítomnosti předků. Svátek má podobu jejich tichého 

uctívání, vždyť podstatou křesťanství je láska. Nevzbuzuje se strach z oživlých 

mrtvých. Naopak. Světla se dřív nerozsvěcovala jen na hrobech, ale i 

v domácnostech, protože se věřilo v návrat duší domů. Světla jim měla ukázat 

cestu v temnotě. Den Dušiček je dodnes dnem, kdy tisíce lidí chodí na hřbitovy 

a upravují a zdobí hroby svých blízkých. Na hrob se kromě zmíněných 

zapálených svíček pokládají věnce a květiny. Lidé projevovali úctu předkům od 

nej starších dob. 
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Advent, sv. Mikuláš 

Latinské adventus znamená příchod. Advent je období čtyř týdnů před 

Vánoci, jde o čas očekávání příchodu Spasitele, narození Božího syna Ježíše 

Krista. Adventem začíná církevní rok, a to první adventní nedělí, která připadá 

na datum mezi 27. 11. a 3. 12. Po čase hodů a radovánek nastává doba klidu a 

duchovního povznesení. Advent byl církví ustanoven v 8. století. Předtím 

podzimní veselí vrcholilo novoročními oslavami, křesťanství však zavedlo 

vedle časů slavností i časy klidu a újmy (podobně po masopustu nastává 

čtyřicetidenní půst před Velikonocemi). Na svátky Vánoc lidé připravovali celý 

dům. Uklízelo se, nakupovaly se zásoby potravin na celé svátky, dělaly se 

zabíjačky, peklo se. Doba adventu byla časem tzv. postní újmy, tj. zdrženlivosti 

v jídle, pití a hlučné zábavě. Protože však šlo o dobu ještě nesváteční, 

zachovalo se v ní mnoho zvyků z předkřesťanských dob, především obchůzek 

maskovaných postav (perchta, barborka, čert, anděl, ambrož, lucka). Ve 

sledované oblasti se v 19. a 20. století konaly pouze obchůzky na sv. Mikuláše. 

Na sv. Kateřinu, 25. 11., se ve Zruči a v Kácově dosud koná poslední tradiční 

zábava před Vánoci (v sobotu před svátkem), další by neměly být až do 

masopustu. Někde se poslední taneční zábava pořádala už 22. 11. na svátek sv. 

Cecílie - patronky muzikantů. 

Advent dřívější např. v 19. století se od dnešního dost lišil. Dřív se lidé 

v zimním čase už od pozdějších odpoledních hodin, kdy se stmívalo, scházeli 

ve světnici, v místnosti, kde se svítilo a bylo nejvíc zatopeno. Čas adventu tak 

ěasto trávili povídáním při vykonávání drobných prací, vyprávěním a zpěvem, 

jehož se účastnili mladí i staří, kteří v domě pohromadě žili. Večerním sezením 

nad drobnou prací, kterých se účastnilo víc lidí, hlavně žen z obce, se říkalo 

přástky. To proto, že původně se ženy scházely v jednom domě к předení. 

V 19. století se dívky a ženy scházely i s jinými ručními pracemi. Do domu 

г 
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přicházeli i muži, všichni se bavili, žertovali, zpívali. Jak bylo již napsáno, 

drželi půst a nepořádali taneční zábavy. 

V naší době se půst dodržuje ojediněle, v adventu se konají diskotéky i 

několik tanečních zábav. Díky osvětlení je den delší, takže můžeme pracovat a 

bavit se skoro jako v ostatní dny v roce. Ruční práce nejsou životní potřebou 

к při výdělku, к zábavě nepatří vypravování a společné zpívání. V rodinách 

málokdy žijí tři generace pohromadě jako dřív. Lidé spolu sdílejí zážitky a 

starosti pouze v užším kruhu rodiny a přátel. Pokud chtějí zažít večer v klidném 

rozjímání, chodí na vánoční koncerty. Od druhé poloviny 20. století se 

v Čechách i ve zdejší oblasti v kostelích i domácnostech ujal obřad postupného 

zapalování svící na adventním věnci o čtyřech adventních nedělích. Zapálení 

první adventní svíčky v kostele zdůrazňuje počátek adventu a církevního roku. 

Adventní věnce se nevyrábějí jenom doma, od 90. let 20. století jsou stále 

v hojnější míře к dostání v ochodech v čím dál tím nápaditějších a 

rozmanitějších podobách z přírodnin i umělé. 

Do doby adventu spadají mikulášské obchůzky v předvečer svátku sv. 

Mikuláše, 5. prosince. Sv. Mikuláš byl skutečnou postavou světce, žijící po 

roce 300, (v počátcích křesťanství) v oblasti dnešního Turecka. Stal se jedním 

z prvních biskupů křesťanské církve ve městě Myra (dnes Demre) poblíž 

Antalye. Proslul řadou dobrých skutků a získal si uznání a úctu v Evropě i ve 

světě. Stal se patronem námořníků, vorařů, převozníků, později i mnoha dalších 

profesí. Podle legendy se mu přisuzovala hlavně štědrost, a tak se v adventu 

stala tradicí mikulášská nadílka. Postava Mikuláše je při obchůzkách 

doprovázena symbolickými bytostmi - andělem představujícím dobro a čertem 

ztělesňujícím zlo. 

Tradice obchůzek nebyla přerušena ani ve 2. polovině 20. století, kdy se 

potíraly zvyky s náboženskou tematikou a i ve Zruči byla snaha nahradit 

Mikuláše a Ježíška ruským dědou Mrázem. J. Janatová vypsala ze zručské 
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kroniky14 z roku 1952: „V tomto roce poprvé se na náměstí sešly děti ze Zruče 

a okolí a 20. prosince očekávaly příchod Dědy Mráze. Tento svátek se slavil na 

konci roku v SSSR a byla to obdoba našeho Ježíška. Šlo vlastně o snahu 

odbourat katolické vánoce a zavést ruskou tradici. Děda Mráz však nemohl 

přijet na saních, protože nebyl sníh a tak ze Sázavanu vyjel nákladní automobil. 

S dětmi přišli i zvědaví rodiče, a tak se této akce zúčastnilo celkem 2000 osob." 

Druhá zmínka, že se „slavil děda Mráz" je v kronice z roku 1955. 

Tradiční mikulášské obchůzky, tak jak se konají v Čechách i na Moravě, 

se tedy i zde zachovaly dodnes. Mikuláš zpovídá děti, jestli byly hodné, čert je 

děsí a snaží se je trestat, anděl je obhajuje a s Mikulášem obdarovává drobnými 

sladkostmi a také košíkem, punčochou nebo taškou sladkostí, které tajně 

připravili rodiče. Maskované postavy tvoří převážně odrostlejší mládež. 

V posledních letech se hlavně za anděly a méně za čerty (ti jsou venku často 

přihlížejícími dětmi provokovaní a obtěžovaní), převlékají i menší děti zhruba 

od 9 let. Na vesnicích chodí do rodin za dětmi spíš dospělí známí rodičů nebo 

opět odrostlejší mládež. 

Ve Zruči se již od 80. let 20. století tradičně koná Mikulášský karneval 

pro děti, kam v závěru přichází i Mikuláš se svou družinou rozdat dětem dárky. 

Je to velmi oblíbená akce, na niž připravují dárky hlavně ti rodiče, kteří nechtějí 

pouštět Mikuláše s čerty do domácnosti. V dřívější době by to byla 

nemyslitelná zábava, protože se koná včas adventu. V Češtině a dalších 

okolních obcích se pořádají tzv. mikulášské besídky, kde se např. hraje 

společné divadlo dospělých a dětí pro obecenstvo z okolí. Ochotnické divadlo 

má v oblasti výzkumu dlouhou tradici, herci hrávali svá vystoupení při mnoha 

příležitostech (viz příloha č. 15). 

14 Janatová, J.: Almanach 1918-1998. Příloha Zručských novin č. 1. Městský úřad Zruč n. S., 
• ООО т i * * 
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Vánoce 

Vánoce jsou pro křesťany vedle Velikonoc nej významnějším časem 

v roce, pro ostatní jsou opravdu nej většími a nej oblíbenějšími svátky. Oslavují 

narození Spasitele, Ježíše Krista. 

Slavnostní vzhled domu dříve zajistil hlavně úklid a čistota. Výzdobou 

bývaly pouze větvičky zeleného chvojí a betlém, který byl často podomácky 

zhotovovaný a zdokonalovalo jej několik generací. Betlém se chystal několik 

dnů i týdnů dopředu, jeho příprava byla záležitostí mužů. První betlém 

v Čechách stál roku 1560 v Praze v kostele sv. Klimenta. Obvyklou výzdobou 

světnic se stal v 19. století. Teprve v roce 1812 byl v Čechách v Praze 

zaznamenán první vánoční stromek, zvyk se k nám dostal z německého území. 

Ještě dlouho poté nebylo obvyklé mít stromek doma. V lidových domácnostech 
s e ujal až koncem 19. století. Pak se stával středem pozornosti v místnosti místo 

betlému. Někde se věšel nad stůl, i špičkou dolů, nebo stával na „koutním" 

stole. Ozdobil se jablky, sušeným ovocem, drobným pečivem, perníky. Později 
1 svíčkami, tedy světlem, které je symbolem narození Krista, pozlátky a 

Papírovými řetězy. Od 20. století se často používaly skleněné ozdoby. Pak také 

elektrické svíčky a řetězy ze staniolu, v 90. letech se především ve městech 

začaly kupovat a zdobit umělé vánoční stromky. V posledních letech pozoruji 

návrat к živým stromkům, někdy prodávaným v květináči, aby je lidé nemuseli 

Po Vánocích uschlé zničit. Také se vrací střídmější zdobení stromku, oblíbené 

jsou ozdoby z přírodních materiálů - slaměné ozdoby, drobné ovoce, perníčky. 

Z tradic sousedních zemí se k nám dostává výzdoba oken elektrickými světly a 

zavěšování věnců a girlánd z chvojí na domy. 

Svátky Vánoc začínají Štědrým dnem, 24. prosince s východem první 

hvězdy, která podle staroevropského chápání času otevírala den, Boží hod 

anoční. Oslavy tradičně zahajuje společná večeře v domácnostech. Provází ji 

slavnostní nálada. Do večeře drželi dřív všichni přísný půst. Rodiče slibovali 
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dětem (někteří i dnes), že pokud celý den nebudou jíst, uvidí zlaté prasátko. 

Štědrost posvátného večera spočívala hlavně v pestrosti jídel na vánoční tabuli. 

Ve sledované oblasti se dříve hospodyně snažily zajistit si štěstí do dalšího roku 

tím, že měly na stole devatero pokrmů (někde v Čechách to bývalo sedm 

druhů). Jídelníček se lišil (a začíná opět lišit) podle sociální situace v rodině. Od 

19. století se dostává na stůl ryba. Už při večeři se dodržovaly různé praktiky, 

které měly zajistit štěstí lidem u stolu. Na venkově večeře v 19. století začínala 

modlitbou, potom se podávala polévka, většinou z luštěnin, které znamenaly 

bohatství. Tradičním jídlem byl houbový kuba (hubník) připravovaný z krupek. 

Pro zajištění hojnosti se podávala také krupičná kaše, kompot symbolizoval 

veselost. Některé hospodyně vařily omáčku ze sušeného ovoce zahuštěnou 

strouhaným perníkem. Nezbytnou součástí svátečního stolu byly jablka a 

orechy, cukroví. Téměř v každé domácnosti se pekly vánočky nazývané 

housky. Počet lidí u štědrovečerního stolu nesměl být lichý, proto si lidé zvali 

hosty nebo rozdali o talíř víc. Po večeři bylo běžným obyčejem zakopávání dílu 

hostiny do země к ovocným stromům na zahradě, to pro hojnou úrodu. Část 

vánoční večeře se dávala i koním, dobytku a slepicím, aby dobře prospívali. 

V druhé polovině 20. století se stal v Čechách i zdejší oblasti typickým 

štědrovečerním jídlem smažený kapr s bramborovým salátem, předtím rybí 

Polévka. Stále se připravuje také kuba, vánočka, cukroví a vánoční perníčky. 

V posledních letech v některých rodinách připravují místo již tradičního kapra 

lososa. 

Na Štědrý večer se lidé často snažili odhadnout osud. Známé a dodnes 
S p i š p r o z ábavu dětí dodržované je házení pantoflem, pouštění lodiček 

z orechových skořápek, rozkrajování jablka, lití vosku nebo olova do nádoby 

s vodou. Dnešní děti si spíš nevybaví vánoční zvyk, kdy dívky vybíraly polínka 

naslepo pro zjišťování podoby ženicha nebo chodily třást na zahradu bezem se 

slovy. Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý dnes. 

Od 20. století se pro Štědrý večer stalo typické vzájemné nadělování 

dárku. V 19. století nebylo nej důležitější částí večera. Dárky si tehdy dávali 
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hlavne bohatí, drobné dárky se dávaly služebnictvu. Na venkově lidé 

obdarovávali jen své děti, bývaly to drobné užitečné věci. Pokládaly se nejdříve 

к betlémům, později, když býval v domácnosti stromek, tak pod něj. Ve 20. 

století se začali obdarovávat i dospělí. V Čechách podle tradice v představě dětí 

naděluje dárky Ježíšek. 

Vánoce, především Štědrý večer, si lidé často spojují s rodinnou 

pohodou, také si posílají přání krásných a radostných Vánoc - pohlednice, dnes 

i SMS zprávy nebo e-maily. Přání se většinou vztahuje i na nový rok, lidé si 

přejí, aby byli zdraví, šťastní, spokojení. Vidíme tu spojitost se starými zvyky, 

které měly zajistit šťastnou budoucnost. 

Štědrý večer končí slavnostní, tzv. Půlnoční mší. Jako opravdu půlnoční 

byly vánoční mše ve Zruči obnoveny po dlouhé době v roce 1999 s příchodem 

nového faráře. Mše otevírá hlavní církevní svátek - Boží hod vánoční. Dnes na 

ni nepřicházejí pouze věřící. Ty, kteří do kostela přicházejí jedenkrát v roce, 

přitahuje slavnostní atmosféra souznění i zážitek z nočního kostela rozeznělého 

koledami (většinou s majestátním doprovodem varhan), které zpívají společně 

s ostatními. 

Boží hod je slavnostním, ale klidným dnem. Rodiny se schází u 

svátečního oběda. V domácnostech se nepracuje, pokračuje oslava Kristova 

narození. Lidé se často navštěvují. 

Svátek sv. Štěpána 

V tento den, 26. prosince, se chodilo dřív na koledu. Vedle toho také po 

Štědrém dnu, ale štěpánská koleda byla rozšířenější. Děti ve Zruči i ostatních 

obcích obcházely s říkankou h l a v n ě příbuzné a známé, za přání dostávaly 

jablíčka nebo ořechy: 

r 
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Koleda, koleda, Štěpáne, 

co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 

upad jsem s ní na ledu. 

Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. 

Koleda byla vždy především přáním zdaru v hospodářském životě a 

přáním zdraví, koledníci byli tedy všude vítáni a za svou službu (blahopřání je 

spojeno s vírou v magickou sílu slova) dostávali odměnu - jídlo, peníze apod. 

Ve Zruči i Kácově trvala tradice obchůzek asi do 2. světové války. 

Nový rok 

1. leden je dnes chápán jako první den v novém roce. Nebylo tomu tak 

vždy. Přirozeným počátkem kalendáře a mezníkem pro počítání času byl 

dlouho zimní slunovrat. Někde byl za počátek roku považován 1. březen podle 

starořímského kalendáře, někde Velikonoce, jinde např. 19. březen, na který 

připadalo podle výpočtu stvoření světa. V 17. století byl jako výsledek snah po 

sjednocení stanoven za počátek občanského roku 1. leden, avšak liturgický rok 

začíná adventem. 1. leden, Nový rok, byl dříve pouhým osmým dnem Vánoc, 

jejichž období v širším smyslu končilo o Třech králích. 

Na Nový rok dostávali od dob středověku za zpěv na kostelním kůru 

literáti peněžitou odměnu. Drobné dárky dávali věřící duchovnímu správci, 

rodiče dětem. Čeledíni a služebné dívky často vystupovali na Nový rok ze 

služby. Od hospodáře a hospodyně dostávali dárky jako koláč, mouku, len na 

přízi apod. Oblíbeným novoročním obědem býval uvařený „prasečí rypáček" 

(ovar) nebo čočka (má zajistit hodně peněz). Neměla by se jíst husa nebo jiný 

opeřenec, aby neulétlo štěstí. Tento den byl dříve spojen s koledou. 

r 
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Městské rady kdysi posílaly pozdravy radám spřátelených měst. Tradicí 

se stala také malovaná přání, která posílali učitelé vrchnostem, městským 

radám apod. Zvyk rozesílat novoroční přání nezanikl. 

Přechod do nového roku se dřív v lidové tradici příliš neslavil. Až ve 

druhé polovině 20. století se začal Silvestr spojovat s hojností jídla, přípitků, 

bujarého veselí, v posledních letech i petard a ohňostrojů. Pověra , jak na Nový 

rok, tak po celý rok" je starší a žije stále. Proto se lidé snaží v ten den vyhnout 

jakýmkoliv nepříjemnostem. 

Sv. Tři králové 

Podle církevního kalendáře byl původně 6. leden svátkem Zjevení Páně. 

Az později se stal svátkem Tří králů. Podle evangelia sv. Matouše se Ježíšovi 

Po jeho narození přišli do Jeruzaléma poklonit mudrci (mágové). Přinesli 

s sebou dary - zlato, kadidlo a myrhu. V Písmu se neuvádí počet mudrců, ani 

jejich jména. Jejich počet se mezi křesťany ustálil na třech a v 8. století se 

objevila jejich jména - Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar. Mudrci byli 

zaměněni za krále nejspíš s rozšířením úcty k nim. 

6. lednem končí období Vánoc. Dodnes je někde spojen s obchůzkou 

chlapců představujících biblické tři krále. Tato tradice ve sledované oblasti 

zanikla v 50. letech 20. století, v současné době se ve vzdálenějších vesnicích 

místy obnovuje. Při obchůzce chlapci před domem zpívají známou koledu: 

% tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví vinšujem vám... 

a Pisou na dveře svěcenou křídou tříkrálové požehnání K+M+B (C+M+B) 

topočtem roku. Nyní se má za to, že jsou to počáteční písmena jmen králů, 

У názor říká, že písmena znamenají zkratku starého požehnání „Christis 
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mansionem benedicat", tedy „Kristus nechť požehná tento příbytek". Dříve 

chodil na koledu po domech kantor s žáky nebo duchovní s ministranty. Dům 

se vykuřoval kadidlem a vykrápěl svěcenou vodou. Smyslem bylo požehnat 

všem navštíveným lidem, obchůzka měla slavnostní ráz. Tříkrálová koleda 

měla i prvky divadelní hry. Koledníci recitovali některé verše o narození Krista 

a příchodu tří králů, které převzali z oblíbených her hraných a šířených jezuity 

především v barokní době v kostelích. Později začaly chodit na obchůzku 

v přestrojení také děti. Masku tvořívá papírová koruna, vousy a přepásaná 

dlouhá bílá košile. Třetí král má zaěerněné tváře. S dnem Tří králů byly 

podobně jako na Štědrý den spojeny praktiky, které měly pomoci věštit 

budoucnost (lití olova apod.). Obvykle se také odstrojuje vánoční stromek. 

Někde ho nechávali spolu s betlémem až do Hromnic. 

Hromnice 

Svátek se nejdříve nazýval Hypapanté (řecky setkání), tedy Setkání 

starce Simeona s Pánem, později Obětování Páně či Očišťování Panny Marie. 

Dnes má v liturgii podobu Uvedení Páně do chrámu. V tento den totiž Josef 

s Marií přinesli syna Ježíše do chrámu v Jeruzalémě, aby ho zasvětili Bohu. 

Svátek provází symbolika světla. V kostele se v tento den asi od 10. století světí 

svíce hromničky, které si lidé schovávali po celý rok a používali je jako 

ochranu proti ďáblovi a proti hromu. Svíčky se zapalovaly a někde ještě 

zapalují při bouřce s prosbou o ochranu. Hromničky se dříve zapalovaly také u 

„smrtelné postele", u lože umírajícího. Jejich světlo mělo vést umírajícího na 

cestě do věčnosti. Protože světlo dokáže zvítězit nad tmou a tedy i nad zlem, 

připisují mu lidé odedávna velkou moc. Už od pravěku má oheň velkou úctu. 

Světlo je i symbolem katolické víry. Dnes se svěcení svíček přesunulo na neděli 

po Hromnicích, po 2. únoru. 
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Další obřady a slavnosti 

Vedle zmíněných obřadů a slavností se v některých vesnicích 

dodržovala tradice vyhrávání Josefům. V jejich svátek, 19. března, kapela 

složená z místních muzikantů obešla všechny domy, kde bydleli Josefové a 

Josefy a zahrála jim oblíbenou písničku. Za to dostala muzika přípitek. 

V kronice Vlastějovic je zápis o tzv. obecním pořezu v Lazištích, 

tradiční slavnosti pořádané do začátku 19. století poslední den v roce. Místní 

lidé v ten den odváděli obilí a brambory za službu obecnímu pasákovi dobytka. 

Při té příležitosti se sešli každý rok v jiné chalupě a projedli a propili tu 

přebytek z ročních účtů v obecní kase. Prý se všichni dobře pomněli a ještě se 

četné sváry mezi lidmi urovnaly. 

V dnešní době se ve Zruči stalo tradicí pořádat historické slavnosti 

Tempora historica u zámku, kam každoročně přicházejí šermíři a prodejci 

produktů starých řemesel. Hudbou se slaví MDŽ v hotelu, tradiční je 

Mikulášský karneval pro děti, Kateřinská zábava. V minulém roce byla 

přerušena několikaletá tradice živého betlému s koledami, který pořádala 

základní umělecká škola. Naopak mateřská škola v Malostranské ulici ve Zruči 

tradici dodržování některých výročních zvyků a obřadů teprve rozvíjí a 

upevňuje. Je to např. vynášení smrti a její vhazování do řeky, společné pečení 

vánočních perníčků a dodržování některých vánočních zvyků, karneval o 

masopustu s pojídáním masopustních koblih apod. Také II., alternativní 

základní škola, která je již zrušená, měla vytipované některé výroční obřady a 

slavnosti, kterými se pravidelně a cíleně zabývala. V příloze č. 16 je obrázek 

s vynášením Morany. 

г 
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3.1. Dotazník k životnosti výročních slavností a obřadů 

Ke zjištění životnosti výročních obyčejů ve zvolených obcích jsem 

použila dotazník V. Frolce15. Upravila jsem ho podle charakteru sledované 

oblasti - vynechala jsem např. otázku na vinobraní, dočesnou, vynášení smrtky, 

které se v oblasti nedělalo ani podle pamětníků, ani podle zjištění V. Frolce atd. 

Frolec se zabýval celým územím České republiky, můj dotazník směřoval к 

obyvatelům Zruče a blízkých obcí, především těch, na které je zaměřena celá 

diplomová práce. Jak jsem psala v úvodu, v dotazníku sleduji období po druhé 

svetové válce do dnešní doby, informace o starším období získávám z kronik, 

od pamětníků apod. Dotazník je sestavený tak, aby dotazovaný mohl pouze 

zaškrtávat odpovědi. Stává se tak přehledným a jednoznačným. Časová období 

jsem navrhla podle politického vývoje v Čechách. Po 2. světové válce se stále 

dodržovala většina tradičních obřadů a slavností, které v dotazníku zmiňuji. 

50. - 80. letech 20. století propagátoři komunistické ideologie znemožňovali 

konáni slavností a obřadů souvisejících s církví - alespoň mimo kostel. Řada 

Jich zanikla. Od revolučního roku 1989 až do naší doby některé tradiční obřady 

a svatky přetrvaly, vedle toho se objevilo několik pokusů o obnovu těch 

zani lých. Některé pokusy se zdařily, jiné byly pro nezájem lidí v obci 

neúspěšné. 

Dotazníky V. Frolce byly rozesílány jednotlivě do obcí na národní 

výbory. Abych dosáhla přesnější výpovědní hodnoty, rozdala jsem dotazníky 

v kazde obci několika osobám, pamětníkům slavností a obřadů. Jsou to učitelé, 

arář, kronikář apod. Z nich jsem později některé oslovila jako informátory, 

kteri к jednotlivým výročním obřadům poskytli další podrobnosti. Dotazovaní 

yli Požádáni, aby odpovědi, které znají z pouhého vypravování, označili 

У bolem . Výsledky z dotazníků se kvůli přehlednosti a dalšímu zpracování 

osvědčilo přenést do map. 
^ ~ 

Brno, s. 46-47 l}'r°ční °byčeje a jejich životnost v českých zemích. In: Výroční obyčeje. Blok, 
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3. 2. Mapy zobrazující životnost jednotlivých slavností a obřadů od 2. poloviny 

20. století po současnost 

Vysvětlivky к mapám: 

Symboly zobrazující výskyt jevů v daném období: 

• po 2. světové válce 

* v 50. až 80. letech 20. století 

x po roce 1989 

S nyní 
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III. Využití při výuce na základní škole 

1. Děti a tradice lidové kultury 

Na předávání tradic se především od 19. století vedle rodiny podílí škola 
a os°bnost učitele. Zájem o dokumentování lidové tradice se rozšířil až na 

konci 19. století v souvislosti s přípravou Národopisné výstavy českoslovanské. 
F- B a r t ° š v té době sbírkou Naše děti (1888) upozornil i na dětský folklór. 

Publicistická práce českého národního hnutí ovlivnila generaci vychovanou na 

Prelomu století, vše vyústilo ve vlnu tzv. folklorismu ve dvacátých letech 20. 

století. Odklon od aktivní účasti na obřadech a slavnostech, které souvisely 
s církevním rokem přinesla doba socialismu. V porevolučních letech byly 

uěkteré tradiční výroční obřady obnoveny nebo nabyly nového významu a 
e m ' ^ a s t ° zanikly docela, vznikly i nové. Podle potřeb současné společnosti. 

ri . 

°r informací a fotografií, které jsem při psaní diplomové práce získala, by 
m°hl poskytnout obraz jejich relativně nedávné podoby také žákům základní 

školy. 

Podle J. Pospíšilové na kulturu dětí vedle institucionálních prostředků 

ychovy působí také prvky masové kultury, vysoké kultury, ale i folklorní 

P^ky, kte ré se uskutečňují ve světě přímé komunikace. Dětská kultura se 

yznačuje archaickými prvky s dlouhodobým tradováním (mezi dětmi např. 

ují říkadla a hry, které znaly čtyři generace nazpět) i rychlým vstřebáváním 

jevů. Všechny podoby obyčejů a slavností - tradiční, nového významu 
0 formy i n o v g vznikající, společně vytvářejí systém dětského 

ykoslovného a společenského života, děti mezi tradičními a nově 

'kajícími zvyky a slavnostmi nedělají rozdíl. Z nich se dnes mezi dětmi 

tenzivněji udržuje a prožívá velikonoční obchůzka s pomlázkou, 

r 
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mikulášská obchůzka a Štědrý den. Děti samy zahrnují do slavností 

organizované oficiální oslavy jako oslavy Dne dětí, Mikulášský karneval atd. 

Účast dětí na slavnostech a obřadech v obci je různá: někdy jsou samy 

aktivními vykonavateli - např. o „pomlázce", někdy o Mikuláši apod., nebo se 

zúčastňují jako diváci a pozorovatelé místních obyčejů a slavností, jejichž 

hlavními aktéry jsou dospělí a mládež - např. průvod o masopustu, máje atd. 

Vždy se lišil všední i sváteční život městských a venkovských dětí. S urbanizací 

se mění rodinný život i prostorové vztahy - s tím se mění také prostor na hraní, 

prostor pro konání slavností atd. Venkovské děti žijí v bližším kontaktu 

s přírodou, na vesnici se udrželo i víc tradičních obřadů a slavností, jak vyplývá 

i z dotazníků. 

Dětem přijde přirozené to, co je součástí jejich života. Učitel 

(samozřejmě především rodič) má moc a zodpovědnost ovlivnit jejich hodnoty. 

Jako příklad uvedu obrovský kontrast mezi hrou dětí ze zemí v dlouhodobém 

válečném konfliktu se zbraněmi a dětí českých, jejichž idoly jsou např. 

sportovci a oblíbenou hrou fotbal. Lidová obřadnost je považována za 

přirozenou součást společnosti. Pokud dětem umožníme její prožitek, 

přiblížíme je к přirozenému řádu přírodního roku, který funguje v neustálém 

koloběhu, přiblížíme jim život předků. Děti také patří mezi hlavní nositele 

současného folkloru. 

Škola v dnešní době od rodiny přebírá částečně i zodpovědnost za 

výchovu a vzdělání dítěte. Dítě je ve škole půl dne, často i déle, rodiče s dětmi 

tráví méně času. Především škola dítěti organizuje denní život, ovlivňuje čas 

celé rodiny v denním a týdenním koloběhu. Dnešní nové pojetí základní školy 

vybízí učitele ustoupit od nesmyslného zahrnování dětí množstvím hotových 

informací, klade větší důraz na to, aby žák poznal problém z několika úhlů 

(např. díky lepšímu propojení vyučovaných předmětů) a pochopil a 

uvědomoval si souvislosti. Již Komenský zjistil, že nejhlubší zapamatování 

vede přes prožitek a smysly. S myšlenkou na tyto skutečnosti uvedu příklady 

praktického využití tématu v základní škole, především na I. stupni. 
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2. Návrhy praktického využití tématu při výuce na základní škole 

Základní škola je povinna do školního vzdělávacího programu zařadit 

tzv. průřezová témata. Jedním z nich je multikulturní výchova. Témata se musí 

probrat v průběhu základního školství, Základní škola ve Zruči n. S. je např. 

zařazuje do 2. - 4. ročníku. Multikulturní výchova se dotýká např. kulturní 

diferenciace, mezilidských vztahů nebo poznávání vlastního kulturního 

zakotvení. Mimo jiné se probírá tradiční kultura, s ní obřady, zvyky apod. 

Jak jsem napsala v úvodu, přirozené využití tématu se na prvním stupni 

nabízí především ve výuce vlastivědy. Přirozené v životě je, že poznávání světa 

vychází od našeho bezprostředního okolí v dětství (rodina, byt, okolí domu, 

město, jiná města, svět prostřednictvím např. knih) к okolí širšímu, 

vzdálenějšímu. Proto byl na první stupeň zařazen nejprve předmět vlastivědy a 

až později zeměpisu. Název předmětu napovídá i obsah učiva. Žák poznává 

skutečnosti, vztahy i řád společnosti, ve které žije. Patří sem i slavnost a obřad 

v kalendářním cyklu. Někdo může namítnout, že do kostela nechodí a žádné 

zvyky nedodržuje. Přesto si myslím, že jde doposud o přirozenou součást 

našeho roku. Děti se těší na dárky Štědrého dne, ale také na to, jak budou zdobit 

byt, péct cukroví, chodit se dívat na betlémy. Vánoce znamenají víc času 

s rodiči než jindy. Těší se na pálení čarodějic, na tu zvláštní atmosféru u 

nočního ohně. Tady často hraje roli společný zážitek kamarádů. Bez ostychu se 

navléknou do andělského převleku na Mikuláše, chtějí, aby maska, kterou jim 

rodiče připraví na karneval zaujala ostatní. Nestydí se vzít pomlázku a jít 

s kamarády obcházet spolužačky. A rodiče s prarodiči o tyto zážitky, které mají 

sami ze svého dětství, nechtějí vlastní děti připravit. Pletou jim pomlázky, 

vypravují o Ježíškovi, připravují masky. Vše se bude opakovat, děti se jednou 

stanou rodiči. Pro děti i dospělé se v tom všem skrývá zábava, sounáležitost, 

radost z přijímání daru i darování při obchůzkách nebo Vánocích, zážitek 

z něčeho neobvyklého, co existuje léta a patří to к průběhu roku. V rámci 
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vlastivědy můžeme probírat, jak obřady vypadaly dřív a dnes. Čím se liší? Co 

ví děti o obřadech, slavnostech, zvycích, které již vymizely? Proč se asi konaly? 

Bylo by dobré zeptat se někoho, kdo si to ještě pamatuje. Žáci můžou „rozjet 

pátrací akci" samostatně nebo ve skupinkách. Také by je možná zajímalo, jak 

vypadá kronika města a co se v ní píše. Můžeme zorganizovat besedu 

s prarodičem, který umí poutavě podat své zážitky. Souvisí s tím další zjištění, 

jako např., že elektřina byla kdysi v domě vzácností - co v domě nemohli mít? 

V domě obvykle žily tři generace - jaké to bylo? Bylo samozřejmé, že děti 

pracovaly - co dnešní děti? Apod. Učitel se může s dětmi vydat na akci přímo 

do terénu třeba ve spolupráci s rodiči. Vedle slavností a obřadů ve vlastní nebo 

sousední obci (masopust, máje, pouť) mohou navštívit i některý ze skanzenů. 

Ty často pořádají veřejné akce, mnohdy zapomenuté, jako je masopust, 

posvícení, obchůzky maskovaných postav v adventu aj. Zruči nejbližší je 

skanzen v Kouřimi. 

Učitel na prvním stupni vyučuje v jedné třídě většinu předmětů. Kromě 

jistých nevýhod to přináší jednu velkou výhodu - probíranou látku může dětem 

přiblížit v různých rovinách, v dalších předmětech. Na vlastivědu navazuje 

zeměpis - téma můžeme rozšířit na Evropu, případně jiné kontinenty. 

V dějepise můžeme ke slavnostem a obřadům přidat celkový pohled na život 

„prostých lidí". Z učebnic se dozvíme, jak se střídali panovníci. V obryse 

dostaneme obrázek o tom, jak žili a oblékali se, jak žila vrstva měšťanů a 

poddaných. Obrázek bude zajímavější, když ho zpestříme některými údaji např. 

z kronik nebo jiných materiálů. V 19. století žil praprapradědeček našich žáků, 

pravděpodobně vedl obchod nebo pracoval jako zemědělec, každý rok měl 

starosti s úrodou, často přišly kroupy nebo bouře. Bylo tedy rozumné poprosit 

přírodu a Boha, aby úrodu ochránil, a podařenou sklizeň řádně oslavit. 

V českém jazyce objevíme pohádky sebrané mezi lidmi, říkadla, která 

znaly už naše prababičky, v Erbenově sbírce texty koled к pomlázce, které by 

se děti mohly naučit zpaměti. Také sloh se může týkat tématu - např. psaní 

skutečného pohledu kamarádovi, babičce apod., ať přijede na pouť, karneval 



74 

apod. V matematice můžeme navázat např. na téma pouť, posvícení slovními 

úlohami s posvícenskými koláči, pouťovými srdci apod. 

V pracovním vyučování lze vymyslet množství činností pro rozvoj 

dovedností stříhání, lepení, šití aj. např. výrobou masek pro masopustní (ve 

Zruči Mikulášský) karneval, přípravou velikonoční nebo vánoční výzdoby, 

pletením pomlázek, pečením perníčků, cukroví, výrobou gratulací a drobných 

dárků, apod. Ve výtvarné výchově mohou děti malovat masky, kresbou 

zachytit průběh slavnosti, navrhnout barevné látky nebo šaty, které by se hodily 

např. pro město nebo pro pohádku v době masopustu, Velikonoc, pouti, 

Dušiček nebo Vánoc atd. V hudební výchově děti seznamujeme s vánočními 

koledami a lidovými písničkami. Např. vánoční koledy můžeme spojit v pásmo 

a dramatizovat je. Při předvedení živého betlému se hodí kulisy (jsme zpět 

v pracovním vyučování) atd. 

Námětů к poznávání problematiky je jistě mnohem víc. Vše by mělo 

směřovat к cíli poznávání dějin národa, literatury, umění, к získávání vztahu 

к předkům, ke starším generacím, к duchovním a nejen materiálním hodnotám. 
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3. Dotazník pro žáky základních škol o dodržování vánočních obyčejů 

Po výkladu o možnosti využití tématu ve výuce na prvním stupni 

uskutečním prostřednictvím dotazníku výzkum, jaké mají dnešní děti povědomí 

o podstatě a smyslu zvyků, jaké tradiční zvyky se dodržují v současnosti. 

Možná nás překvapí, jak málo jich z minulosti zůstalo, možná naopak, zkusíme 

se společně zamyslet, co je toho příčinou. Pro svůj výzkum jsem si zvolila dobu 

Vánoc, kterou děti prožívají nejintenzivněji. Dotazník vyplnilo v době mimo 

vyučování 19 žáků ve věku 8 až 11 let, bydlištěm ve Zruči, Kácově i okolních 

vesnicích. Nejdříve jim byly přečteny otázky, vysvětlila jsem případné 

nejasnosti. U otázky, jak vypadá jejich vánoční stromek, jsem chtěla především 

zjistit, jestli je živý nebo umělý. Žáci samostatně vyplnili dotazníky (viz 

příloha), poté jsme diskutovali nad jejich odpověďmi. Také jsme srovnávali, jak 

se dodržování tradičních zvyků změnilo od nedávné minulosti 20. století. 

Náměty z diskuze představím v závěru vyhodnocení dotazníku. 

3 .1 . Vyhodnocení dotazníku 

Otázka: odpovědi: odpovědi: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 11 ví 8 neví 

Co je advent? 10 ví 9 neví 

Máte doma nebo jinde v obci 

betlém? 

10 ano 9 ne 

Snažíš se večer uvidět zlaté 

prasátko tím, že přes den nejíš? 

7 ano 12 ne 

Zpíváte nebo pouštíte si doma 

koledy? 

18 ano 1 ne 

Chodíte na Půlnoční mši? 4 ano 15 ne 
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Jak vypadá váš vánoční stromek? 12 živý 6 umělý (1 bez 

odpovědi) 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo 

Santa Klaus? 

16 Ježíšek 1 Santa Klaus, 2 

oba 

Máte doma jako výzdobu Santu 

Klause? 

3 ano 16 ne 

Posíláte si gratulace к Vánocům? 

(Jak?) 

17 ano (15 

pohlednicí, 12 SMS) 

2 ne 

Jaké zvyky doma dodržujete? 7 rozkrajuje jablko, 4 pouští lodičky z 

ořechových skořápek, 3 nejí maso, 2 

házejí pantoflem (botou), 1 nesmí vstát 

při večeři nikdo od stolu, 1 dávají šupinu 

pod talíř, 4 žádné zvyky 

Co z vánočních jídel u vás nesmí 

chybět? 

16 kapr, 17 salát, 4 řízek, 5 kuba, 2 rybí 

polévka, 2 vánočka, 5 cukroví 

Proč slaví křesťané Vánoce a co je advent ví zhruba polovina 

dotázaných žáků. Někteří si vzpomněli na to, co je podstatou slavení Vánoc, až 

při debatě při vyhodnocování dotazníku. Tuto otázku tedy nemají příliš zažitou. 

Cizí slovo advent chápou buď jako čtyři týdny před Vánoci nebo jako 

synonymum pro věnec. Nikdo nenapsal, jaký je obsah adventního času. 

Domnívám se, že tato asociace je pro věkovou skupinu dotázaných žáků 

náročná, proto za správnou odpověď pokládám, že advent tvoří 4 týdny před 

Vánoci. Po zjištění nízkého povědomí dětí o smyslu slavení Vánoc bych se jako 

učitelka snažila tuto situaci napravit např. čtením dětské verze Bible, 

zamýšlením se nad texty koled a dalšími debatami. Myslím si, že by bylo 

dobré, aby žáci v tomto klidném zastavení v koloběhu roku spatřovali i něco 

jiného, než jen nadělování dárků. To je příjemné, ale mnohde se ztrácí smysl 

obdarovávání, přichází obava, aby dítě nebylo zklamáno z toho, co dostává a ze 
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srovnání, co dostali jeho vrstevníci. Znalost biblických příběhů napomáhá 

к celkovému kulturnímu a historickému rozhledu člověka. 

Jak byly dodržovány vánoční zvyky ve 20. století a jak je tomu dnes? 

Z dětství svého a mých rodičů vím, jak vypadaly „tradiční" Vánoce ve 20. 

století. Společně se žáky jsme je porovnávali s tím, co napsali oni. Betlém má 

doma nebo v obci polovina dotázaných. To je vzestup oproti predrevoluční 

době způsobený tím, že betlém již není chápán jako něco nepatřičného, naopak 

se opět stává oblíbenou součástí výzdoby bytu. Nesouvisí to s tím, že by se více 

lidí přiklánělo к víře. Do kostela na Půlnoční mši, která je jednou z těch, co 

přitáhne nejvíce lidí v roce, chodí 4 rodiny z 19 dotázaných. 6 rodin má doma 

umělý stromeček, v porovnání s 90. lety 20. století si ho však nově pořizuje 

stále méně lidí. Mění se jeho podoba. Vánoční zvyky jsou ve srovnání s 20. 

stoletím stále živé, žáci uváděli rozkrajování jablka, pouštění ořechových 

skořápek, házení botou, podkládání šupiny pod talíř, nevstávání od stolu, pokud 

se večeří, posílání vánočních přání. Stále živý je i zvyk se na Štědrý den postit, 

u dětí spojený se slibem dospělých, že uvidí zlaté prasátko. Na Štědrý den se 

postí i většina dospělých. To je v naší době výjimkou roku. Za tradiční vánoční 

jídlo žáci považují kapra nebo řízek se salátem, kubu, rybí polévku, vánočku a 

cukroví. Na rybí polévku a vánočku s cukrovím si mnoho dětí vzpomnělo až při 

čtení dotazníků. К atmosféře Vánoc patří všude mimo jedné rodiny i koledy, o 

mnoho však převažují rodiny, kde se koledy nezpívají, ale pouští z nahrávky, 

jak vyplynulo z rozhovoru. Zajímavé je sledování vlivu zahraničí na představu 

dětí o tom, kdo by měl nosit dětem dárky. Pokud se žáci nemohli rozhodnout, 

protože dárky prý nosí rodiče, byli vyzváni, ať napíšou, co se tedy říká malým 

dětem. Vedle převahy jména Ježíšek se jednou objevil Santa Klaus a dvakrát 

odpověď oba. Tehdy děti zatoužily po dvojnásobku dárků. Postava Santa 

Klause se do českých domácností dostává především jako výzdoba, děti ji 

zmínily ve třech případech. 

Oproti době před 20 lety žáci zaznamenali posun především v podobě 

obvyklých dárků. Dnes je těší nejvíce hračky, mobily a elektronika. Liší se 
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četnost umělých stromků a betlémů v domácnostech. Někteří neznali pověru se 

zlatým prasátkem. Většina dětí si neumí představit vánoce bez televize. Mnozí 

si uvědomili, že dnes mají větší svobodu už jen kvůli maličkosti smět jít do 

kostela na Půlnoční mši. Všimli jsme si, že znovuobnovení některých tradic 

ovlivní maličkost, například příchod nového faráře do obce, který je schopný 

přilákat věřící i nevěřící třeba hudbou a svým přátelským přístupem. Došli jsme 

к závěru, že velký podíl na udržení slavností a obřadů v obci mají její iniciátoři. 

Těmi může být mnoho lidí, když přemluví dospělé, tak i žáci sami. 
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IV. Závěr: Shrnutí výsledků výzkumu 

Provedený výzkum potvrdil studie badatelů z posledního období, které 

vyvracejí starší pesimistické názory o postupném zániku veškerých lidových 

tradic. Některé z nich sice zcela vymizely, ale jiné existují velice dlouho 

v celkem nezměněné podobě, další na sebe vzaly jinou podobu a takto žijí dále, 

některé tradice se nově vytvářejí. Tyto změny jsou přirozenou reakcí na potřeby 

společnosti. Po revolučním roce 1989 se můžeme přesvědčit, že každá 

společnost se к tradičním hodnotám navrací, potřebuje je. Konfrontací 

minulosti se současností jen zjistíme menší rozsah dodržovaných obřadů. 

Pokud se ptáme po smyslu dodržování obřadů a slavností, nacházím odpověď 

ve slovech pověra, tradice, magie, účel. V naší době převažuje tradice, 

nemůžeme však vyloučit ani ostatní vlivy. Při svém výzkumu jsem vycházela 

z odborné literatury, poučila jsem se z práce mnohých autorů, abych 

nepředkládala nesprávná fakta. Přesto se při práci nevyhnu chybám a omylům, 

které pramení z toho, že nejsem profesionálním etnologem. 

Při terénním výzkumu jsem používala metod zúčastněného pozorování, 

řízeného rozhovoru a metody dotazníků, ve škole kombinaci dvou posledních. 

Má práce se setkávala většinou se zájmem a pochopením, protože jsem 

informace získávala především u starších lidí, kteří tradiční podobu obřadů a 

svátků pamatují. Několik málo oslovených se obávalo, že nebudou schopni 

správně vyplnit dotazník, přestože byl pro jednoduchost vyplňování záměrně 

sestaven к pouhému zaškrtávání odpovědí. Návratnost dotazníků však byla 

vysoká, z 24 se vrátilo 19 vyplněných dotazníků. Za původní objev jevu 

v regionu patrně nezaznamenaný považuji vysýpání cestiček lásky. U některých 

lidí, zejména těch nejstarších, vyvolala práce velký zájem. Někteří se stali 

mými informátory, popisovali přesnější podobu svátků a obřadů v jednotlivých 

obcích, poskytli mi mnoho fotografií. 
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Výsledky diplomové práce lze spolu s dalšími prameny využít při 

formování historického a kulturního povědomí dětí. Žijeme v době, kdy 

populace jako celek stárne, generace si čím dál tím víc vzájemně vadí. 

Prostřednictvím vypravování pamětníků, kronik, návštěvy akce skanzenu apod. 

můžeme pěstovat vztah dětí к místu, ke starším lidem, к rodině. Když poznáme, 

jak naši předkové prožívali rok, co uctívali, čemu věřili, lépe jim porozumíme v 

oblasti historie i kultury. Při dotazníkové akci se žáky základní školy jsem 

zjistila nízké povědomí o smyslu slavení Vánoc, jako učitelka bych to chtěla 

změnit. Vánoce jsou většinou pro děti nej oblíbenějšími svátky v roce, velmi 

oblíbené mají koledy. Co se v nich zpívá, jim však uniká nebo si texty koled 

s otázkou, proč se slaví Vánoce, nedokáží spojit. O smyslu slavení jiných 

mimořádných období v roce mají žáci nejspíš ještě slabší povědomí. 

Často se hovoří o vytrácení podstatných hodnot, převrácení 

hodnotového žebříčku. Dřív byla na prvním místě rodina. Dnes se v rodině 

často míjíme. Nejen sami, ale i s dětmi si můžeme klást otázky, co je pro nás 

opravdu podstatné. Domnívám se, že výzkum obřadů a slavností má v dnešní 

době své opodstatněné místo. Viděli jsme, že lidé se k nim vrací jako ke svým 

kořenům. Jejich význam spatřuji mimo jiné v řádu, který v životě potřebujeme 

a v zážitku ze soudržnosti při společné přípravě a prožívání obřadů. 

Přestože jsem z této práce vyloučila rodinnou obřadnost, jde o téma 

dosti obsáhlé a zdaleka nevyčerpané, a proto si nemohu činit nárok na úplnost. 
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VI. Přílohy 

Seznam příloh: 

Mapa středního Posázaví 

1, 2: Středočeské kroje 

3,4: Masopustní průvod, Hulících 2006 

5, 6: Velikonoce, 2005 Zruč 

7: Odsouzení krále. Máje, Hodkov 50. léta 

8: Odnášení sťatého krále na nosítkách. Máje, Hodkov 50. léta 

9: Věšení věnce na hospodu, Češtin 1958 

10, 11: Pouť v Kácově, 2005 

12: Dožinky, Čechtice 1928 

13: Dožinky, Vlastějovice 1930 

14: Mikulášská obchůzka. Zruč, 2004 

15: Ochotnické divadlo. Češtin, 50. léta 

16: Vynášení Morany. II. ZŠ Zruč, 1994 

17: Oslavy dne dětí. Zruč, 1996 

Dotazník o životnosti výročních obyčejů 

Dotazníky pro žáky základní školy o dodržování vánočních obyčejů 
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ôftíed ^ f a c h o v « 
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UČastnicť z. 1er Mho * aktjorickym vozem 
a U»*t-

Dozťnky ve VUštijovKich 
3 . 9 . 1 9 iO 







DOTAZNÍK O ŽIVOTNOSTI VÝROČNÍCH OBYČEJŮ 

Obec: Povolání dříve: 

Informátor: nyní: 

Věk: Bydlí v místě od r. 

Udržoval se uvedený obyčej ve vaší obci v období (pokud ano, zaškrtněte odpovídající 

písmena): 

1. Obchůzka tří králů - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

2. Masopustní průvody s maškarami - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

3. Svěcení jívových ratolestí (kočiček) - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

4. Velikonoční řehtání a klapání - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

5. Velkopáteční umývání v tekoucí vodě - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

6. Velikonoční pomlázka - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 



7. Pálení ohňů - „čarodějnic" - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

8. Stavění obecních máji - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

9. Stavění privátních máji jednotlivým dívkám - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

10. Vysýpání „cestiček lásky" - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

11. Boží tělo - průvod kolem kostela - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

12. Pálení ohňů v předvečer upálení Jana Husa (6. 7.) - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. 

c) po roce 1989 

d) nyní 
13. Dožinky - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

14. Posvícení (hody) - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 



15. Slavnost pouti - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

16. Poutní cesty (procesí) - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

17. Mikulášské obchůzky - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

18. Strojení vánočního stromku - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

19. Strojení umělého stromku - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

20. Obchůzky koledníků ve svátek sv. Štěpána - a) po 2. svět. válce 

b) v 50. až 80. letech 20. stol. 

c) po roce 1989 

d) nyní 

21. Jiné každoročně opakované obyčeje nebo slavnosti, i nové (které, z jaké doby, z čího 

podnětu): Mezinárodní den dětí apod. 

v 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: Ъ х Л ш К м И м ь с 

Obec: Í m J j ' M j M № J 

Věk: >10 Ali/ 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 1 \ а п м 1 л Ь J a t 

Co je a d v e n t ? Ц - J ^ j ^ j j l ň ^ АШЬ^ШЛ^ AMüLkfif. 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? ^^ТИа / - A a J u H ê b \ l / r 

o ' k " J Á Jak vypadá váš vánoční stromek? - J ě ^ J W o h u ' д Д д 1 А ( J J a J 

Jaké zvyky doma dodržujete? ffkW/mi/ AU Jfl&h lalúv Atí^L^r ÔJ\A^AAMJÏÏÙJ 

À M f , 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? Umé^. 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? ĚuÁr tWV [ MMímMaJ (vJkAjjW Л 

' » aaIALjMp 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? d/hfr . 

Chodíte na Půlnoční mši? Tlt/. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? J e ^ A s k y . 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? Oj/rify. 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): Ддц^ pfijdluby flyQ M S 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

\ 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: 

Obec: m J / Ш Ш ' 

Věk: C\ 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? Щ Щ > ÁÍ / 
S 

Co je advent? L\_ W ľ / ŕ f Á 

/ 
Máte betlém doma nebo jinde v obci? s f l l fá tH 

Jak vypadá váš vánoční stromek? I f / ÁjAjí Al J аММ?^М<У À/US/ Is 

Jaké zvyky doma dodržujete?_ 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? 'Jtc/' 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? X m f / л n 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? UUmM AM JjŮÁj^ 

Chodíte na Půlnoční mši? 7 1 / / 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? fejjlíÁ/ 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause?_ 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): Q/H/fť / f l A Ù À W M / 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

/ 

Jménožáka: M l t ^ ' f - ' 

Obec: 

Věk: l 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? y j Av majjÀ/. 

Co je advent? yy A<r Ал hy, ^ y ý y Awiiih 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? mts 
t n ' л л 

Jak vypadá váš vánoční stromek? y y g y ш / / / у ш snssrn/ M s m ê t f ^ L j d U s 
^cAfUw 

7 / . / ľ 
Jaké zvyky doma dodržujete? кллА/ти/ Jshd^u^ Ц ^ л л л м ; AsiMhts 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? g/rip-

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? /\aaÂs as Ml/J/ 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? А Ып 

Chodíte na Půlnoční mši? д/£~ 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? l/y^^xJo 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? Mfc 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): /щ/ 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

v 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: 

Obec: М У У 

Věk: И 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 

Co je advent?_ 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? r r d ? ; 

Jak vypadá váš vánoční stromek? Ъ / М/Я/ÁáJ ( ť t A ť f j / h / U ' jlh/nS/ЩШ/ 

J L i J j / Ш / s 

Jaké zvyky doma dodržujete? Л a ^ A Л л М & г ' 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? J z à â J ^ h / Qy Â j t f ^ f y J j ^ t ú J l / t y / 

ou 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? c u v ^ ť 

Chodíte na Půlnoční mši? ^ ^ Г Л 1 / 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? Ал J'y 
. ^ / / 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): ß / -АЛТЛА 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: 

Obec: t m С 

Věk: l e i 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce?/t /g y i 

Co jc advent?/!/^ V ) Vh , 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? /j<ý. b e ' b M (jíOťhCK. 

w n a H á v á n n ř . n í « 1 г г » т р 1 г 9 ч P t A I/In P 10 1 \ / P I IJ К Jak vypadá váš vánoční stromek? J g (A ft\ë le J УУ\ск V t l l s j b u l e . 

o^ moJy he (e у j g / к у - /<л7о!/е . 

Jaké zvyky doma dodržujete?_ S^CKifto-e h g J i j f MckSiO. 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? . 

Со z vánočních jídel u vás nesmí chybět?_ R ť z e / c j e ^ I q Ĺ L & h ^ o^ 

o A po le M м e k c* bcK. 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? P o u J i> t УИ C U p l p c h y , 

Chodíte na Půlnoční mš i? / j /g ç I a t> M 'пл e,. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? , ^g 2 í J P U . 

Máte doma jako výzdobu Šantu Klause?/!/€ j Ç ^ O С . 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): J p . $ O p {f \ j g J 4 M l< y 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

•v 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: 

Obec: J y W s O / Ы м 1 / i f e W W 
Věk: q / ^ ( y 

1. Stručně napiš: 

/ 

Proč slaví křesťané Vánoce? /Y\PVi/?7l/ 

Co je advent? r M l \ M / 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? / > W (\/)W 

Jak vypadá váš vánoční stromek? / И м ш Ф Л M Á Í t / Y ) W 

Jaké zvyky doma dodržujete? /АЛ/1/Г\1/ 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět?_ imwlrrvnn'j má.ví/ 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? (VYW 

Chodíte na Půlnoční mši? / N S 
/ j 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? Щ /_ 
1Г 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? A f / ^ 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): / П / 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: ( Ъ г ъ 1 с п т ю 1 4 W y í W ^ 

Věk: i \ h L 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 

Лии, U j l / > Lm)ciiM) mnrrnrJA \oTi\,Qiií_ 
r ^ 

Co je advent? ЛЯ/ГЛ)0. П) Ч П Ш М 6 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? /T\ QJ 

Jak vypadá váš vánoční stromek? YJJAJL- ÜU 

• i л .r 
Jaké zvyky doma dodržujete? M i U . /KtJç)Lf)J /Ytt ' ) A Y 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že.přes den nejíš? ÍTlQ, 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? hC)J^\JÏ > Oü /QflJuĽ^ 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? 

Chodíte na Půlnoční mši? ÍYJu 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? Q Ž / p J [ j f j O t b VýIA I n ÛA V Л 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? /YMb 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): • l S M s 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce : (СЭДМ / О Ц 

\ 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: L a u t e m 

Obec:ZHa£ h<*l 

Věk: 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? ЬсдЬй].'/ ľ f c w t h ' s h c * 

Co je advent? tozJčlt jr>ýeA -

Máte betlém doma nebo jinde v obci? f\J Q,. 

Jak vypadá váš vánoční stromek? 

Jaké zvyky doma dodržujete? Pcm^IiW q-

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? A/g , 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? 1С<л^ j U i- c^ b| z./:^. 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? A ho • 

Chodíte na Půlnoční mši? 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? J ^ h 1<Л /č im И.З. 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? Д/е., 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): A V)0 { ^nsílávne- S>t\$ 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

•v 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno ž á k a : Í W ^ 

Obec: 

Věk: Я U y 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? I lo j J^jrfÁkU '^tAlÄ^mrw P r Á v /jp/OWVL A W • 

Co je advent? U^k /YJtÁilv JpixX -fa. . 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? ОЛУГ 

Jak vypadá váš vánoční stromek? 7TU. (YlX^v oj ftvy (Tré/W 

J f t A t t f A ; Oj ^ HlAri^. 

Jaké zvyky doma dodržujete? %Amlmsu А л п т ^ & ы м / о/ /ЗЛ^Цау^^, M r 

Л / U t c A u y . 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? ÍWJ 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? A&JL/ ^ Jko^V ^ ДаР/уЛ. ^ Aá/hÁ/ i c A w i ; 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? (УМУ 

Chodíte na Půlnoční mši? ЛГШ 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? íy\SU 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): iœsXhijmb ^/vRfg An^ / (h S f l 5 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

^УШ i A ^ W ^ a W [bwJu ^ПлЛгхкгы, л л I v o X ÀrtJU/VM 

ÁAatvU Cv ^ W u e , AjW^L 

Огск/ 

л 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: Я v ск R y i c \ \ / o \ 

Obec: 17 ca l í c e 

Věk: >/0 / e t 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 

Co je advent? '^mj c L g j J ^ А з ь ^ g k j . 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? Q / n / y . 

Jak vypadá váš vánoční stromek? (TtÁÁ^x 

Jaké zvyky doma dodržujete? J a , cLhclxaay, fjfi/JL ns, rfàrrrvJj m i l Až 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? Qms", 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? -Xy^o, iWyrrrvWte-iy^ /хАскД/-

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? ( W r . 

Chodíte na Půlnoční mši? î k t à ^ . 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? • 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? ^jflíj. 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak) : ^ t f ï A j S U j . 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

v 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

I 
Jméno žáka: 

Obec: T h í X C ŕTOucL ^ О Л Ш ^ С К ^ 

Věk: \ Q ÍlL 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? T^Qu (У^Олнл. Ц ^ Н Л Л 

Со je advent? D c L ^ r o g j ^ O f c ^ L a k L JA L y W ^ 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? Q^mgy лог j ž ^ ^ M x f l 

Jak vypadá váš vánoční stromek? ( y i j l f s W v r ^ . t l n m ^ ý o O ^ 

Jaké zvyky doma dodržujete? r i A c j t w M , ( у М А ь 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? T V 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? ^ A ^ Ou ^ n A Á l . - ^ A ^ / ^ V o W 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? 

Chodíte na Půlnoční mši? TI o. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? ^ Щ Щ ) 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? [UĽ 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): y J l J k A f l ^ ; S M S) 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

( j V x r o ö - ( у г А ^ ^ л ^ f b i n j ç y m j c ^ ^ . Q o W m j rrrom^x. ips/mX&iw-

o Joßj^uxj Ou ^uu-^xxwyoaад/ doJjLIíx /у\сь 

r W u U m v S L i L L , - l c U U U U í ^ o . ( U ^ 

^ J w J ^ l i U / ^ u 

.ou ( W W 0 . tö^ ( Ц п Ц o o 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: 

Obec: 

Věk: Л A ixX. 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? s o ^ w ^ J çU/w ок r ^ n y o c L j jxdxojSk. 

Со je advent? 4 -^uteJU r v K i ^ c ^ 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? <x~<y 

Jak vypadá váš vánoční stromek? j í b j i - ^ ^ ы и и Ж * ^ ^ 

Jaké zvyky doma dodržujete? л о ^ З и ^ ч ^ sb-w 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? ^ 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? Я^с^р^ ooloX t д-̂ Ял Ч^-Лс^ 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? o ^ o -

Chodíte na Půlnoční mši? O/wy 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): cv^c- ^ j U c ^ , f ^ A í ^ ^ y 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

\ 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: ^ X X / Y V O -

Obec: f ř v v l ^ x ^ 
Věk: 11 l i 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? б л Х у ^ П л ^ / W n J t / ^ l о/уч л. j x ^ M l 

Co je advent? fiŘSrk ПгШУъ0CÀ JÛjÙUXj i ^ l ľ k , 

U i y W v U (k, J L \ § . r 1/Мл / у ш М л Ji^pöJLvw / n r u / м м х л 

Máte betlém doma nebo jinde v obci?_ LХал/Т 

Jak vypadá váš vánoční stromek? ÍJjlÁas/Wu / и / t o /TUt^ -^cKnЛД/Tl l 
1 / W U W ^ £ л / ) г и s d y v r n v J l L ~ ~ ~ ~ 

Jaké zvyky doma dodržujete? ZôTAa^M лл^ 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? fl/VuCT , 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? Á r ^ ý O b f J h o J w A r X t t b r ^ - A ^ J í / x J 

Zpívátenebo pouštíte sidoma koledy? )£К/УУЧ0 J i 

Chodíte na Půlnoční mši? (\/V\£T / m ň \ / W x /MX. MXfYv\. /i>£ Л с т ^ л kĵ XTTl 
Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? ajúuCxIj 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? ^ Ъ д < 

Posíláte si gratulace k Vánocům? (Jak): d/ybcT" ^ J l x x f k J A ^ m J u Á / r i A /VLL £ ž-

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: ^J/dju^L ЛСМЛЛ5" 47^iťWiAA 

' 4 < x © d w A i i ^ o , , . / v J í 
Пл / v ^ w U ^ b , 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: . L j ^ 

Věk: 1o ЯгХ 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? fлилп/т 

Co je advent? (лилгц^ 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? R r ^ y (Aonrvŷ  

Jak vypadá váš vánoční stromek? f i w у О/ JU^ c^ д^и^уЦ 

Jaké zvyky doma dodržujete? /рл^/oll iL o ^ u i^Qckjfc 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? f\Jju 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět?-гр^ 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? (Уы/сЛоу, 

Chodíte na Půlnoční mši? W-o 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? OJUx, 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? Nio 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): koJu>j y ^ v ^ U L \ \ 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: о-Ь /^ü^c^uL^v^, /ŷ cvSÛ  
n y O ^ f J ^ ^ ^ A i / Ajcyj^jül/vvva/ сЦулЯо^ h, 

г 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: Олаглгохй 

Obec: (jí/nm^Uv 

Věk: Л0 Mj 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 

Co je advent? ß t r w J l 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? fa, 

Jak vypadá váš vánoční stromek? JU> Äjui>ý гг^олцт лих; r/Ly*; с л А Л у 

Jaké zvyky doma dodržujete? ífUc, 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? d ^ y 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? fXoýjv; JuuJlst^ , саЛлл^С, ааОьАу 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? fyu 

Chodíte na Půlnoční mši? 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? ^uíÁadí, 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? éLtuf 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): fdlhAi*™ Stí S 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: / u c i e f W / f c 9 ^ 
u 

Obec: . Z e ^ ' ľeO 

Věk: Я U t 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? / / e v m ) 

Co je advent? O j ^ / j a v c ! » / Jo Vánoc 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? Д/g 

Jak vypadá váš vánoční stromek? Je * skkhčne. ozdoby 

Jaké zvyky doma dodržujete? f j ^ j í n - e ^oekrbj tAjďne j*.lolko 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? 4/70 
Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? Voíncčni 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? / j n o 

Chodíte na Půlnoční mši? /?no chodíme. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? J &zíŠek 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? /Vig. 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): j /оЦеЛксв") ! 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

\ 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: íí-uit^ ^Ллмл/ххКгь' 

Obec: V ^ o c h o l 

Věk: A i 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? РлМ/А* ne & J 

ív J-yùr / V /ť /V U ,/^cte gg /г- /Ln tCr оСыгл . 

Co je advent 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? 'h 

Jak vypadá váš vánoční stromek? J j M^uLj os ЖолЛа/Ссгь/ л <sLď л • Л л ^ ъ 

О̂ Г'̂ -С ľl _ '•'U La M ).: , >>va </ ^É t̂ С-ü̂' -C< C'. Ù'j 
Jaké zvyky doma dodržujete? KclA/'w ллотЛь^лъ <*y rv^^ýiAjiwi /jcMJlas • 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? /М 

Со z vánočních jídel u vás nesmí chybět? ^ л л / . я / Â n ^ v ^ r / b Q ^ nuJU^Aj. 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? 

Chodíte na Půlnoční mši? 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? j l í ^ c Á j 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): ttw m M u U / c c tw S/1% 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 



DOTAZNÍK O DODRŽOVÁNÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: f f U s í M ^ 

Obec: [ J m A I J j 

Věk: АО 

1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? 

Co je advent? 

Máte betlém doma nebo jinde v o b c i ? / ^ 

Jak vypadá váš vánoční stromek?^/ / м л л А ^ 

Jaké zvyky doma dod ržu j e t e?^ ! À ^ L 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nej íš?/n^_ 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? J u j ^ i l / . J ^ u ^ J ^ u r v - u a^^L 

Zpíváte nebo pouštíte si doma ко ledy? ̂ w r -

Chodíte na Půlnoční mši?xHX. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? JmJ^jJI 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause?/nX-

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): a J I U . . M S 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 

\ 



DOTAZNÍK O DODRŽOVANÍ VÁNOČNÍCH OBYČEJŮ. PRO ŽÁKY ZŠ 

Jméno žáka: fë ГО'У)) ! < < \ C ľ ) 

Obec: 2 r И CK Ó\ \J $ ц 

V é k : M 
1. Stručně napiš: 

Proč slaví křesťané Vánoce? Ve. n Ш te^z U l ^ s L . 

Co je advent? A i v - e ^ ^ e 4 "iy d u y f=*lř<£ck V<%V)'ú(l\ 

Máte betlém doma nebo jinde v obci? focMg J e ( Ш С И H c f - C ^ ^ g g j 

Jak vypadá váš vánoční stromek? -^-Ьгоите,jL f r ^ ^ n g - U /у Су 

< S f w e и ť C o ^ j p b y _ 

Jaké zvyky doma d o d r ž u j e t e ? ^ c à V e č e ř i p ^ o j a e t e Г в С ^ 

Snažíš se večer uvidět zlaté prasátko tím, že přes den nejíš? 

Co z vánočních jídel u vás nesmí chybět? fclh £ d l ^ O w <(. p Ď W O O. 

yg S f c j ç f t g . v v y 

Zpíváte nebo pouštíte si doma koledy? /4>oo . 

Chodíte na Půlnoční mši? Á/e^ciUn О1 { ИлС. 

Měl by dárky nadělit Ježíšek nebo Santa Klaus? 

Máte doma jako výzdobu Santu Klause? J J ^ У П - ^ у у ^ / У у в . 

Posíláte si gratulace к Vánocům? (Jak): ДксО . ("OS 'Jcím<£ p o l ^ l é d v C\ 

2. Můžeš popsat, jak u vás probíhají Vánoce: 


