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Úvod 

Francie je díky svým 22 regionům
1
 co do kultury a společenských zvyklostí, tradic a 

obyčejů velmi rozmanitou zemí. Stejně jako v každém jiném státě, tak i v „hexagonu“, jak 

se Francii přezdívá, můžeme během jednoho kalendářního roku prožít v různých oblastech 

specifické festivaly a slavnosti, od kterých se odvíjí společenský život většiny Francouzů. 

Ti jsou obecně považováni za velké požitkáře, pro něž jsou oslavy a další akce podobného 

ražení ideální příležitostí, jak strávit příjemný čas s rodinou, blízkými a přáteli. Vzhledem 

k rozsáhlosti dané látky, je cílem této práce představení těch nejznámějších a 

nejzajímavějších událostí francouzského kulturního roku. 

Svátek můžeme charakterizovat jako společenskou událost s pevným ukotvením 

v rodině, regionu, zemi nebo na celém světě. Jeho studiem se zabývají sociologové, 

antropologové, historikové, etnografové, výjimečně i geografové. Centrem jejich zájmu 

jsou pak spíše lokální odlišnosti jednotlivých tradic. Obecně nám zvyky a svátky umožňují 

poznání specifického koloritu daného území, jeho kořeny, kulturu, umění a obyvatele. 

Podílejí se na stavbě i udržení identity a jednoty různých sociálních skupin, společnosti a 

národa jako takového. 

Můžeme je dělit podle různých kritérií. Za nejzákladnější lze považovat členění na 

svátky kalendářní, svátky patronů a vzpomínkové svátky. Kalendářní probíhají v závislosti 

na rovnodennosti a slunovratu. Především oslavují návrat slunce, vzdávají hold hojnosti, 

nadbytku, bohatým letním a podzimním žním. S nimi souvisejí i církevní události, které 

vycházejí z pohanských svátků, jež byly založeny na cyklickém opakování, kontrastech 

dne a noci, světla a stínu, světlé a tmavé barvy, v neposlední řadě i na převracení rolí ve 

společnosti při karnevalových rejích. Svátky patronů se vztahují k mýtům a náboženstvím. 

Rozvíjely se velmi dlouze a ve skutečné i bájné historii vytvořily určité záchytné body a 

mezníky. Vzpomínkové svátky připomínají významné osobnosti a události místního 

charakteru. Často se přetvořily na svátky národní jako je ve Francii například 14. červenec, 

1. listopad nebo 8. květen. 

Tato práce vychází z převážné části ze studia francouzských pramenů a literatury. 

Česky psané publikace a prameny pojednávající o francouzských svátcích nejsou příliš 

                                                 

1
 Zámořská Francie čítá dalších 5 regionů: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion a Mayotte. 
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četné. Jejich studium přispělo k pochopení základních myšlenek jednotlivých náboženství 

a společenského života věřících.  

1 Vznik kalendáře a jeho význam 

Před samotnou charakteristikou svátků by bylo dobré zařadit pojednání o kalendáři  

a o jeho vývoji. Člověk se už odpradávna musel naučit orientovat v událostech a jevech, na 

kterých byl závislý a které vykazovaly známky pravidelného rytmu. Pokud zaznamenal 

periodicky se opakující přírodní jevy jako střídání dne a noci, rozkvět a následný úhyn 

rostlin, určité proměny v chování živočichů, můžeme hovořit o počátku vnímání a chápání 

času. Lidé si postupem doby urovnali periodické pohyby na nebi a začali pozorovat 

jednotlivé fáze Měsíce, což vedlo ke stejnojmennému pojmenování tohoto časového úseku 

a k položení základů pro vznik samotného kalendáře. 

Společným rysem všech kalendářů je rozdělení na dny, měsíce a roky opírající se o 

periodické pohyby těles na nebi. Jejich pozorování dalo vzniknout třem typům kalendáře – 

lunárnímu, jenž se řídí střídáním fází Měsíce bez respektování oběhu Země kolem Slunce, 

solárnímu, který je založen na opačném principu, a lunisolárnímu, kombinujícímu oba 

předešlé typy. 

Název kalendář, který chápeme jako určitý systém pravidel pro periodizaci dnů, týdnů 

a měsíců v průběhu jednoho roku, vznikl odvozením od latinského slova calendae, jež se 

používalo pro označování prvního dne měsíce římského kalendáře. Důležité události 

v historii každé civilizace přispěly ke vzniku letopočtu, označení  

pro datum, od kterého se odvozuje počítání roků. Například pro křesťany bylo takovou 

událostí narození Ježíše Krista, pro Římany zase založení jejich města.  

2 Církevní svátky 

Zákon z roku 1872
2
 zakazuje veřejným orgánům, aby obyvatelům pokládaly otázky 

spojené s jejich náboženským vyznáním. 6. ledna 1978
3
 byl ještě více rozveden a upřesněn. 

                                                 

2
 VAMPOUILLE, Thomas. France: Comment est évalué le nombre de musulmans. Lefigaro.fr [online]. 

2011. [cit. 2014-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-

20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php> 
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Podle něj je zakázáno shromažďovat jakékoliv osobní údaje, které se týkají zdraví nebo 

sexuální orientace a odhalují, přímo i nepřímo, etnický nebo rasový původ, náboženské, 

politické a filozofické názory nebo členství v různých organizacích a uskupeních. 

Zdrojem těchto informací jsou tak internetové průzkumy (IFOP
4
, Ined), na které se 

zákaz nevztahuje a z nichž vyplývá, že největší zastoupení má církev římskokatolická  

(cca 61%). Po ní následuje islám (cca 7%), protestantismus (cca 4%) a jako poslední 

judaismus (cca 1%). 

Společným rysem křesťanství, islámu a judaismu je monoteismus. V praxi to 

znamená, že se člověk zavazuje k uctívání a uznávání jednoho jediného Boha, jakožto 

nejvyšší autority bez konkurence. Nepřipouští se možná existence jiných bohů či božstev. 

2.1 Křesťanské svátky 

2.1.1 Křesťanství 

V porovnání s Českou republikou je křesťanská víra na území hexagonu 

procentuálně o něco málo početnější. Na druhou stranu musíme upozornit na fakt, že je zde 

církev oddělena od státu, takže je poměrně chudá. Tato odluka má za následek například i 

nízké platy kněží a nedostatek prostředků na renovaci starých a výstavbu nových kostelů. 

Křesťanství je světově nejrozšířenějším monoteistickým náboženstvím. Hlásá víru 

v jednoho Boha a vykupitele Ježíše Krista, mesiáše a Božího syna. Ježíš byl Žid, který 

podle některých biblistů pocházel z Nazaretu v Galileji, kde se jako jeho otec Josef vyučil 

tesařem. Myšlenkově následoval Jana Křtitele, nábožensky významnou osobnost Palestiny 

tehdejší doby, jenž ho pokřtil ponořením do vody. Později se od něj oddělil a seskupil 

okolo sebe Dvanáct apoštolů, svých učedníků. Jeho působení doprovázely četné významné 

skutky jako například uzdravování nemocných. Kristovo učení se však nesetkalo 

s pochopením v řadách soudobé společnosti. Nezamlouval se jim názor, že lidské hodnoty 

a dějiny pocházejí od spravedlivého a všemohoucího Boha, k němuž člověk vztahuje 

veškeré bytí celého světa i působení sebe samotného. 

                                                                                                                                                    

3
 Legifrance.gouv.fr [online]. 2014. [cit. 2014-03-20] Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dostupný z WWW: 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20110405> 

4
 Ifop.com [online]. 2011. [cit. 2014-03-26] Les Français et la croyance religieuse. Dostupný z WWW: 

<http://www.ifop.com/media/poll/1479-1-study_file.pdf> 
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Základním textem věrouky je bible, jež je souborem liturgicky zaměřených textů. 

Označuje se též jako Písmo nebo Písmo svaté. Toto dílo lze rozčlenit do dvou hlavních 

částí: Starý zákon a Nový zákon. Hebrejsky psaný Starý zákon obsahuje Pět knih 

Mojžíšových, Spisy historické, Knihy mudrosloví a Prorocké knihy. V židovském členění 

Starého zákona se setkáváme s tímto dělením: Tóra (pro křesťany Pět knih Mojžíšových), 

Proroci a Spisy. Mezi knihy Nového zákona patří Čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, 

Lukášovo, Janovo), Skutky apoštolů, Epištoly a Zjevení Janovo. 

2.1.2 Liturgický rok 

Křesťanské chápání roku se v mnohém liší od toho civilního, který začíná 1. ledna. 

Liturgický rok vychází z příběhů Ježíše Krista, jež jsou sepsány v Novém zákoně. 

Současnou podobu křesťanského počítání času, tedy od Kristova narození, známe 

už od poloviny 6. století, kdy ji vytvořil duchovní Dionýsius Exiguus a pozměnil tak 

dosavadní způsob jeho chápání, odvislý od zvyků dané země. Svátky a zvyklosti spjaté 

s církevním rokem se formovaly řadu let. 

Jako základní stavební kámen liturgického roku můžeme považovat neděli, během 

níž se odehrála většina důležitých událostí spojených s Ježíšem. Rok se později rozdělil na 

dvě období – ve 2. století na Velikonoce a Vánoce.  Oba tyto časové úseky byly časem 

doplněny o dobu zasvěcenou přípravám (postní doba, adventní doba). Část roku mezi 

Velikonocemi a Vánocemi zaplnilo tzv. liturgické mezidobí. Církevní rok nezačíná 1. 

ledna, nýbrž první adventní neděli. 

2.1.3 Vánoce 

2.1.3.1 Pojmenování svátku 

Označení vánočních svátků je v každé zemi odlišné. Často se prolínají křesťanské 

názvy s pojmenováním pocházejícím z lidové tradice a slovesnosti. Slovo noc můžeme 

najít v německém Weih-Nachten (zasvěcené nebo kadidlové noci), českém pojmenování 

Vánoce a slovenském Vianoce. Rusové a Bulhaři slaví Rožděstvo. Od 12. století se ve 

Velké Británii ustálilo označení Chistmas, které má jako jediné ve svém názvu obsaženo 

slovo mše (z lat. missa). Slova natalis (adjektivum týkající se narození) a nativitas 

(narození) dala vzniknout italskému výrazu Natale. Na severu Španělska a v jihozápadní 

Francii se používá pojmenování Nadal. Francouzi a Valoni slaví Noël, což v období 
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středověku znamenalo radostné vykřikování nad dobrou zprávou a novinou, kterou bylo 

nepochybně i samotné Ježíšovo narození. 

2.1.3.2 Advent 

Čtyři týdny před Božím hodem začíná přípravná doba adventní. Římský advent se 

vyznačoval hlasitou dudáckou hudbou, která oznamovala příchod svátků vánočních. Stejně 

tak je tomu i dnes. Přípravy jsou spojeny se společnými modlitbami a výzdobou domovů, 

oltářů a jesliček. Každou neděli zapálíme jednu svíčku na adventním věnci. 

Podobně jako v našich končinách čekáme na rozkvět tzv. barborky, tak i ve Francii 

můžeme najít podobný obyčej. Ovšem místo čekání na třešňové nebo višňové květy 

vyséváme obilí svaté Barbory. Zvyk se dodnes udržuje v Provence a spočívá v tom, že 

vyséváme čočku nebo obilí do menších misek a pozorujeme, jak do Vánoc vyroste. Pokud 

jsou výhonky krásně zelené a husté, čeká nás hojnost a dobrá úroda. Když je výhonků 

málo a rychle seschnou či změní barvu, můžeme očekávat špatnou úrodu. Tři misky se 

v období Vánoc postaví na krb mezi tři hořící svíčky. Když přijde čas setby, osení z krbu 

vysadíme do rohů pole. 

2.1.3.3 Svatý Martin 

11. listopad znamená pro zemědělce konec těžké dřiny a vstup zimy do Evropy. Na 

stejné datum připadá i l’Armistice, oslava ke dni ukončení první světové války.  Podobně 

jako Halloween, který se slaví v tomto období, je svátek svatého Martina udržován hlavně 

na severu země a v sousedním Německu. Děti s lucerničkami obcházejí vesnice a zastrašují 

tak zkracující se dny. 

V celé Evropě známý svatý Martin dal své jméno hned několika vesničkám a více 

jak 3 000 francouzských kaplí a kostelů. V současné době patří mezi nejčastější křestní 

jména. 

Narodil se okolo roku 316 v Panonii, dnešním Maďarsku. Proslavil se hlavně díky 

příhodě s rozpůleným pláštěm. Jednou, při cestě do vojenského tábora v Amiens ho 

třesoucí se voják požádal o almužnu. Martin ale neměl peníze, tak mečem rozdělil svůj 

plášť a jednu polovinu mu dal. Podle legendy pak voják příští noc zřel napůl oděného 

Ježíše Krista v tom samém plášti. Později se Martin nechal pokřtít a šířil křesťanství. Jeho 

ostatky byly uloženy v Tours, které se stalo velmi oblíbeným a vyhledávaným poutním 

místem. 
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2.1.3.4 Svatý Mikuláš 

Svatý Mikuláš se objevuje přibližně v 6. století a je světcem, který má pod svou 

patronací několik oblastí lidské činnosti od převozníků až po pekaře. Francouzské dívky ho 

prosily o to, aby se brzy a hlavně dobře vdaly. Jedna z legend praví, že třem chudým 

dívkám vhodil oknem po jednom sáčku zlata, aby jim zajistil velké věno. Odtud vznikl 

svatý Mikuláš jako ten, kdo obdarovává potřebné. Stejně tomu bylo v Alsasku o svátku 6. 

prosince, kdy děti dostávaly školní pomůcky a boty.  

Zvyklost postupně expandovala do dalších škol a zařízení. Podoba tohoto obyčeje, 

jakou ji známe u nás, se vytvořila na přelomu 14. a 15. století v Německu a je udržována 

na severu Francie a převážně v Alsasku, kde se připravuje sladká pochoutka „manneles, 

mannalas“ (Večerková, Frolcová, 2010, s. 285) z kynutého těsta ve tvaru mužské postavy. 

Spolu se svatým Mikulášem obchází vesnice i Père Fouettard a Christkindel. Tato trojice je 

v Česku známá jako Mikuláš, čert a anděl. Père Fouettard představuje zlou postavu, která 

neposlušným a zlobivým dětem rozdává rány metličkou, černé uhlí nebo cukrovou řepu. Je 

zpravidla zahalený do kožešiny, má dlouhou bradku a rozcuchané tmavé vlasy. 

Hrůzostrašnost umocňují při chůzi klapající dřeváky a řetězy. Navzdory jeho strašení a 

řevu probíhá celý svátek v poklidném duchu. Pomalu se začínají stavět vánoční trhy a 

osvětlenými ulicemi se line vůně čerstvě upečených sušenek a dalších sladkostí. 

2.1.3.5 Štědrý den 

Celý den se nese ve znamení posledních příprav štědrovečerní tabule. Důležitým 

rituálem je zasednutí k bohatě prostřenému stolu plnému dobrého jídla, pití a něčeho 

sladkého. Zvláštním průběhem této tradice se vyznačuje Bretaň, kde se před usednutím k 

slavnostní tabuli musí napočítat devět hvězd pro připomenutí devíti měsíců, po které Panna 

Maria čekala narození Syna Božího. 

Štědrovečerní tabule 

Na štědrovečerní tabuli by neměl chybět koláč, který má v severovýchodní části 

Francie antropomorfizovanou podobu, a to zavinovačky s dítětem, Ježíškem. Děti věřily, 

že jim ho přinesl právě on. Stejně jako tříkrálový koláč, tak i ten štědrovečerní má 

v různých regionech Francie rozmanitý vzhled a název. 

V Provence se při slavnostní večeři pokládá do středu stolu velký obřadní chléb, 

který je ozdoben myrtou. Kolem něj se položí dvanáct malých chlebů za Dvanáct apoštolů 
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a Ježíše Krista. Nejstarší člen rodiny rozporcuje pečivo na tři díly – pro zúčastněné 

stolovníky, chudým lidem, poslední díl je uložen do spíže, aby ochraňoval domácnost od 

všeho zlého. 

Francouzi si místo na smaženém kaprovi s bramborovým salátem, jenž je typický 

pro naše domácnosti, pochutnávají na vepřovém mase, jelitech a jitrnicích. Ve většině 

regionů se v prosinci zabíjelo prase. Masa bylo hodně, takže se o něj lidé mohli podělit. 

Dále servírují dušené hovězí maso, šneky, uzeného lososa a pečeného krocana s kaštany, 

které se podávají jako kaše nebo jen tak opečené v troubě. Specialitou tohoto večera a 

francouzských vánočních svátků vůbec je vánoční poleno. Podle staré tradice před 

odchodem na mši lidé přiložili do rodinného krbu největší poleno, jež mělo hořet i po 

jejich návratu domů. Proto se ve Francii peče dezert připomínající kus dřeva. Jedná se o 

roládu s krémovou mandlovou náplní, která může být dozdobena suky z marcipánu, 

červenými kulatými plody cesmíny a zelenými lístky. 

Polínko mělo převážně na venkově od dob středověku výraznou symbolickou 

hodnotu. Pokud kus dřeva hořel, lidé věřili v jeho kouzelnou moc. Také po vyhasnutí mu 

připisovali důležitý význam. Po jeho zapálení při problematickém porodu měly bolesti 

zmizet; pokud se přidal krávě do nápoje, její otelení mělo proběhnout v pořádku; popel a 

uhlíky lidé rozhazovali po vinicích a polích, aby měli větší úrodu. Například ještě na 

přelomu 17. a 18. století v okolí Dijonu děti věřily, že jim zapálené poleno nadělilo dárky 

v podobě sušených plodů, ořechů či sladkostí. Rodiče je poslali k modlitbě a v době jejich 

nepřítomnosti umístili na poleno drobné dárky. Děti pak lopatkou bouchaly do kusu dřeva, 

ze kterého se všechny tyto dobroty sesypaly dolů. 

Vedle polena se může v Provence na slavnostně prostřeném stole objevit i placka 

s cukrem a šťávou z květů pomeranče. 

Vzhledem k rozsáhlosti a tradičnímu významu se štědrovečerní večeře protáhne až 

do pozdních večerních hodin. Rodiče s dětmi připravují pro Otce Vánoc ke stromečku 

sušenky, mandarinky, alkohol a samozřejmostí jsou i jejich pantoflíčky, ve kterých na ně 

budou ráno 25. prosince čekat dárky. Na rozdíl od českých dětí si tak musí malí Francouzi 

počkat na překvapení o několik hodin déle. 
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Vánoční stromek, výzdoba 

Stálezelené větve symbolizují už od doby starého Říma plodnost, novou 

ochranitelskou sílu domova a jeho obyvatel. Historie vánočního stromečku je, i přes hojné 

materiály, nejasná. S určitostí však můžeme konstatovat, že se v dnešní době jedná o 

dekorativní prvek výloh obchodů, reklamní předmět připomínající blížící se Vánoce a 

s nimi spojený nákup dárků. Bez pochyby dotváří rodinnou sváteční atmosféru, při které je 

znatelná všudypřítomná pohoda, tolerance, láska a sounáležitost jejích členů. Pokud 

bychom měli přeci jenom určit konkrétnější období a místo, k němuž se vztahuje první 

výskyt vánočních stromků ve Francii, tak by to bylo Alsasko v období sklonku středověku. 

Zde se setkáváme s označením májka. Pochází odsud i první výzdoba stromečků – jablka a 

ořechy. 

Obyčej zažil velkou expanzi během 19. století, kdy se rozšířil i do velkých 

evropských měst. Po emigraci do Francie k tomu přispěli i Alsasané po prohrané prusko-

francouzské válce. 

Betlém 

Už odpradávna měli lidé potřebu umělecky ztvárňovat a zachycovat cestu Tří králů 

za Ježíškem do Betléma i situaci v Betlémě jako takovou. Výjevy z Matoušova a Lukášova 

evangelia se tak dochovaly v nejrůznějších výtvarných provedeních. Jedním z nich byly i 

jesličky či betlém. Jedná se o různě velké figurky z rozmanitého materiálu pevně 

rozmístěné a uspořádané okolo Božího Syna. Hlavní, ústřední část patří Svaté rodině, po 

její levé straně se nachází skupina pastýřů ovcí s jejich stádem, po pravé straně stojí Tři 

králové a okolí chléva doplňují příchozí venkované přinášející dary. Svým vzhledem jsou 

zajímavé hliněné postavičky z Provence. Jejich sériovou výrobu započal koncem 18. století 

Jean Louis Lagnel a vytvořil tak z nich jeden z typických suvenýrů z jihu Francie. 

Inspirován svým okolím, vymyslel neotřelé série postav, které dávají vyniknout 

specifickému koloritu regionu a jeho obyvatel. 

Père Noël 

Père Noël, „francouzská antropomorfní personifikace Vánoc“ (Večerková, 

Frolcová, 2010, s. 297), je typický vousatý dědeček oblečený do dlouhého kabátu, který 

s velkým pytlem dárků na zádech cestuje na oslu, rozváží dárky a vánoční stromečky 

dětem a posílá je komínem do jejich pantoflíčků připravených u krbu. Takovou podobu má 
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na pohlednicích z konce 19. století. Vzhled Otce Vánoc je v mnohém podobný 

americkému Santu Clausovi. Je to stařík s dlouhým bílým plnovousem a dárky mu 

pomáhají rozvážet sobi. V současnosti se tato tradice udržuje podobně. S tím rozdílem, že 

si děti ke krbu přichystají holínky, do nichž se logicky vejde více dárků. Městští 

obchodníci ho s oblibou používají jako reklamní figurínu do výloh svých obchodů od 20. 

století. Jeho expanze do regionů a na venkov probíhala na úkor staršího Tatínka Ledna, 

který roznášel dárky dětem v alsaských vesnicích. 

Mužští vánoční dárci měli na hranicích se Švýcarskem i své ženské protějšky, 

hodné i zlé. Ve východní části hexagonu tak obcházela rozličnými pověstmi opředená Teta 

Arie, která hodné děti obdarovávala sladkostmi, ovocem a ořechy, naopak ty zlobivé 

trestala prutem. 

Štědrovečerní rituály, půlnoční mše 

Kdysi byly součástí Štědrého dne i očistné rituály, kterými se měly zastrašit zlé 

síly, jež představovaly nebezpečí jak pro dům, tak pro příbytek zvířat. Například v Bretani 

se dodnes dodržuje zvyk, při kterém se pomocí slámy ovazují stromy, aby měly velkou 

úrodu a ochranu proti škůdcům a mrazu. 

Důležitou součástí tohoto slavnostního dne je i půlnoční mše, s níž je spojena 

tradice přinášení obětních darů. Byli to právě pastýři, kteří jako první přišli do Betléma 

uctít narozeného Ježíše Krista a předat mu své dary. Rituál spojený s půlnoční mší a 

předáním obětí od pastýřů je typický pro Provence. Naposledy narozený beránek je 

ozdoben stuhou a za zvuku vánočních písní je doprovázen tradičně oděnými pastýři a 

jejich ženami do kostela ke mši, kde je vůdcem pastýřů předán knězi. Velmi často je tažen 

na vozíku nejstarším beranem nebo ovcí, jeho matkou. Po předání následuje čas písní a 

radosti. Takto například probíhají každoroční půlnoční mše v Aix-en-Provence. 

2.1.3.6 Svátek svatého Štěpána 

S láskou a radostí si lidé skoro ve všech zemích světa připomínají svátek Svatého 

Štěpána dne 26. prosince. V Německu se mu dostalo velkého významu, coby patrona koní. 

Ve Francii se zase každoročně žehnalo vinné révě. Svědčí o tom i jedna lidová pranostika, 

která říká, že pokud bude o svatém Štěpánu větrno, urodí se špatné víno. Z obavy před 

velkými a ničivými větry házeli lidé do vinic svěcenou sůl a skrápěli je vínem. Vinaři 

přicházeli do kostela s kalichem červeného vína a kamenem z vinice. Poté polovinu vína 
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vypili a půlku kamene vrátili nazpět. Tato tradice nejspíše symbolizovala krutou smrt 

svatého Štěpána. Prohlašoval totiž, že příchod Kristův již předznamenali proroci, za což 

byl roku 37 v Jeruzalémě ukamenován. 

2.1.4 Svátek svatého Jana Evangelisty 

Oslavy světce připadají na 27. prosince. Tento den se ctila láska, každý měl být ke 

svým bližním hodný a nesměl na ně vztáhnout ruku. Častou tradicí bylo i svěcení vína, 

které vycházelo z jedné legendy, jež tvrdí, že svatému Janovi bylo podáno otrávené víno. 

On ho požehnal a jed tak pozbyl své účinnosti. 

2.1.5 Svátek svatého Silvestra 

Katolická církev oslavuje poslední prosincový den římského papeže Silvestra I., 

jenž zemřel roku 335. Jeho spojitost s novoročními oslavami není z pramenů nijak patrná. 

Dočteme se v nich, že to byl patron bohaté úrody a domácího zvířectva. V minulosti ho 

však nechápali jako důvod k bujarým oslavám. Možná i proto, že datum začátku nového 

roku se v průběhu doby mnohokrát měnilo. Situace se začala měnit až v 16. století, kdy ve 

společnosti zakotvil gregoriánský kalendář a datum Nového roku první lednový den. 

Radikálnější proměna přišla až na konci 19. století, kdy se začal více prosazovat civilní 

způsob života a hlavně jeho pojetí kalendáře. Lidé věřili, že jim nový rok přinese lepší 

život a začali jej oslavovat. Od té doby se 31. prosinec nese ve znamení opulentních hostin, 

alkoholu, ohňostrojů, společných rodinných večeří a posezení s přáteli. 

2.1.6 Nový rok 

Nový rok v proměnách času 

Datum Nového roku bylo v minulosti značně variabilní a záviselo na současném 

kalendáři, který byl ve společnosti zakotven. Před juliánskou reformou bylo ustanoveno na 

1. března. Od roku 45 před Kristem, tedy po reformě Julia Caesara, se zavedlo podle 

juliánského kalendáře datum 1. ledna. Novoroční oslavy v té době měly velmi společenský 

ráz a Francouzi se navzájem obdarovávali drobnými dárky. Křesťané kalendář převzali, ale 

změnili datum na 6. ledna, tedy na svátek Epifanie čili Zjevení Páně. V polovině 4. století 

opět došlo k jeho přesunu, tentokrát na 25. prosinec. Konečné datum Nového roku na 1. 

leden ustanovil až papež Řehoř VII. v roce 1582 vytvořením gregoriánského kalendáře. 
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Novoroční zvyky 

V tento významný den a po dobu prvních tří lednových týdnů si lidé vzájemně 

posílají přání všeho dobrého do nového roku a někteří obdarovávají své blízké drobnými 

dárky. Novoroční obyčeje vycházejí ve velké míře z křesťanských tradic praktikovaných 

na venkově. Někdy dokonce pocházejí až z předkřesťanské doby. 

S Novým rokem si lidé dávali a dávají předsevzetí, kterých by se měli, nebo spíše 

chtěli držet. Celkem často se proto říká, že jak se budeme chovat na Nový rok, tak se bude 

dít v celém roce, jenž nás čeká. Stejně jako se v České republice podává na slavnostní 

tabuli čočka, abychom měli dostatek peněz, na jihu Francie a vůbec v celé jižní Evropě se 

pro ten samý účel musí sníst hrozny. Ty symbolizují bohatství, plodnost, úrodu, hojnost a 

úspěch. Tato tradice se udržuje především v Provence. 

Jednou z dalších zajímavých zvyklostí v kraji Dauphiné ve Francii bylo tzv. 

„vpadnutí do nového roku“ (Večerková, Frolcová, 2010, s. 89), kdy si obyvatelé před 

svými domy stoupli hromadně na židle a po dvanáctém úderu zvonu v noci 31. prosince 

symbolicky vskočili do roku následujícího. Tradovalo se, že pokud se někdo této akce 

odmítl zúčastnit, znamenalo to jediné – odmítnutí štěstí v novém roce. 

Dalším zvykem byla tzv. novoroční voda, jež byla praktikována v Provence. Ženy 

zrána přicházely ke studni pro vodu a postupně přinášely, nebo odnášely obětní dary, které 

tam zanechaly předešlé hospodyně. Jednalo se především o domácí produkty jako sýr či 

chléb. Na studni se často přidávaly i ořechy nebo jablka. Spojitost novoročních obyčejů se 

studnami a kašnami byla v minulosti hojná. Dokládá to i zvyklost z oblasti zvané Dauphiné 

nacházející se v jihovýchodní Francii. Zde je lidé zdobili větvemi ze stromů, nejčastěji z 

jalovce a jedle. 

2.1.7 Epifanie a svátek Tří králů 

V neděli (6. ledna), která následuje po 1. lednu, slaví Francouzi tzv. l’Épiphanie. 

Název pochází z řeckého slova Epiphania, jež znamená zjevení, objevení. Druhou 

možností je pak slovo Theofaneia, kterou chápeme jako Boží zjevení. S označením 

Epifaneia se můžeme setkat již v antice, kdy vyjadřovalo jakékoliv zjevení božstev, jež 

bylo viditelné, nebo jako příchod či příjezd panovníka do města. Tato slavnost připomíná 

události, při nichž se Ježíš Kristus, Syn Boží, ukázal světu. Pohanům se ukázal 

s příchodem mudrců, Židům při křtu v řece Jordán a učedníkům se zjevil přeměnou vody 
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ve víno (Divecký, 2005). V tom smyslu, v jakém chápeme svátek dnes, tedy Zjevení Páně, 

se poprvé objevil ve 3. století na Východě.  

Západní křesťané si připomínají cestu Tří králů (Kašpara, Melichara a Baltazara), 

kteří přišli z Orientu, vedeni hvězdou, aby uctili narozeného Ježíška a předali mu své dary 

(zlato, kadidlo, myrhu). O detailech z jejich cesty se můžeme dočíst v Matoušově 

evangeliu. V neposlední řadě je tento den významný i z hlediska samotného Zjevení Páně. 

Typickým symbolem 6. ledna se stal tzv. tříkrálový koláč. Jedná se o sladkou 

pečenou lahůdku, nejčastěji z lístkového těsta, na závěr podávanou s marmeládou. Tato 

základní podoba je charakteristická pro celé území Francie, ale v různých regionech se 

může jeho vzhled měnit. Variantou je i slaná verze, či koláč s různými příchutěmi. 

Forma sváteční sladkosti se na severu a jihu Francie svojí podobou liší. Pro severní 

část země je typický dozlatova upečený plochý kulatý koláč z lístkového těsta plněný 

mandlovým krémem, jenž připomíná návrat slunce a světla po zimě. V Provence, na jihu a 

jihozápadě Francie můžeme ochutnat druhý typ koláče. Jedná se o sladké bílé pečivo nebo 

briošku ve tvaru koruny plněné ovocem nakládaným v cukru. 

Před upečením se do něj ukryje malá figurka, nejčastěji v podobě bobu či 

postavičky z různých materiálů (nejběžnější jsou keramické, levnější verzí jsou plastové), 

která přináší nálezci štěstí. Svátek je oblíbený hlavně u dětí, které se do něj můžou aktivně 

zapojit při tvorbě korunky. Papírovou korunu je možné pořídit v papírnictví, nebo je už 

přiložená ke koláči. Nejmladší člen rodiny se při porcování schová pod stůl a určuje, kdo 

má dostat který kousek koláče. Ten člověk, jenž ve své porci najde zmiňovanou 

postavičku, je prohlášen za krále, případně královnu celého dne a nasadí si korunu. Má 

také povinnost připravit nebo zakoupit příští tříkrálový koláč. 

Zvyk existuje ve Francii již od 14. století. Od 13. století do roku 1910 nabízeli 

koláče svým zákazníkům pekaři. Během Revoluce byla tato zvyklost zakázána. Místo ní 

Francouzi slavili la fête des Sans-Culottes, při kterém se rozděloval tzv. koláč Svobody. Na 

západě Francie bylo ještě ve 20. století zvykem nechávat porci koláče pro žebráky nebo 

tuláky. V současnosti se dají tyto sladké slavnostní pochoutky zakoupit ve všech 

pekařstvích přibližně od poloviny prosince až do konce ledna. 
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V dnešní době se obyčej rozšířil i za hranice rodiny. Často ho dodržují zaměstnanci 

ve firmách, děti v mateřských školkách, ve školách, na veřejných místech a v dalších 

společenstvích lidí.  

Zajímavou tradici dodržovaly venkovské dívky ve východní části Francie. Před 

usnutím prosily Tři krále, aby jim dali ve spánku nějaké znamení a ukázali jim jejich 

budoucího ženicha. Děvčata z kraje Dauphiné pro to používaly listy zimostrázu, které 

položily na žhavá kamna a čekaly, jak velký počet se zkroutí či popraská. Pokud jich bylo 

velké množství, dívku čekala ještě ten samý rok svatba. 

Tříkrálové a novoroční ohně 

Další zajímavou skupinu tradic tvoří tzv. „ohně radosti“ (Večerková, Frolcová, 

2010, s. 192). Byly typické hlavně pro oblast Normandie, kde mladí lidé volali nový rok 

při tanci kolem velkého ohně. Obyčej, jenž měl od lidí odehnat všechno zlé, nemoci, poctít 

Krista a oslavit zimní slunovrat, se dochoval ještě do 19. století. 

Jednou z dalších podob ohňových oslav bylo i novoroční obcházení zahrad se 

zapálenou pochodní neboli „svátek krásné hvězdy“ (Večerková, Frolcová, 2010, s. 193) 

udržovaný hlavně v Provence. Průvod procházel vesnicí s hranicí na voze taženém mezky. 

Ta měla symbolizovat důležitou cestu Kašpara, Melichara a Baltazara do Betléma.
 

2.1.8 Hromnice 

Čtyřicet dní po Vánocích (2. únor) slaví římskokatolická církev svátek Uvedení 

Páně do chrámu a připomíná si Očišťování Panny Marie. U nás se této tradici, jež vznikla 

v lidovém prostředí křesťanského Východu, říká Hromnice. První dochovaný zápis 

pochází z Jeruzaléma kolem roku 400. Od poloviny 5. století se s ním setkáváme i v tradici 

západního křesťanství. 

Po porodu byla každá židovská žena považována za nečistou. Musela se proto 

dostavit k očistnému rituálu, k němuž přinesla oběť. Nejčastěji holoubě, hrdličky nebo 

jehně. Byla-li chudá, stačila dvě holoubata. Připomínkou cesty Panny Marie do chrámu 

bylo i procesí věřících s rozžatými svícemi a loučemi. Těm se připisovala kouzelná moc, 

která dovede zahnat chorobu v rodině, zastrašit blesk, aby neponičil dům, nebo po zapálení 

u nohy smrtelného lože zkrátit umírajícímu bolesti a utrpení. Svátek byl významný i proto, 

že slavnostně otevíral novou zemědělskou sezónu. 



22 

 

Název pochází z latinského spojení festa candelarum, svátkem svíček. Hromnice 

souvisejí i s oslavami Luperka, boha plodnosti a stád. Staří Římané si ho připomínali 

v průvodech mávajíce pochodněmi. Původně pohanský svátek Luperkálií přeměnil papež 

Gelasius I. na svátek Uvedení Páně do chrámu. Žhnoucí pochodně tak byly nahrazeny 

vysvěcenými svíčkami, jež dávaly najevo, že je Ježíš Kristus světlem světa. 

Francouzi mají 2. únor spojený s přípravou palačinek. Přesně v tento den v 5. století 

dorazili do Říma vyčerpaní poutníci. Papež Gelasius jim nechal na posilněnou připravit 

velké placky z mouky a vajec. Měly též symbolizovat sluneční zář. Pravdou zůstává, že 

původní význam náboženské tradice je zapomenut a v současné době je to především 

příležitost pro uspořádání rodinné sešlosti uprostřed mrazivé zimy. Při přípravě palačinky 

bychom měli v jedné ruce držet zlato a ve druhé pánvičku. Pokud se nám podaří bez 

problémů a pomoci placku otočit, čeká nás dobrý rok plný prosperity a blahobytu. 

2.1.9 Masopust 

Čas radosti a veselí, v minulosti trvající od svátku Épiphanie až do Popeleční 

středy, probíhá v současnosti poslední tři dny před velikonočním půstem – v neděli, 

v tučné pondělí a úterý. Francouzský název pochází z latinského výrazu carne levare, jenž 

by se dal přeložit jako odejmutí masa, tedy příprava na postní období. Karneval doprovází 

období přechodu ze zimy do jara, od smrti k životu, hojnost, představivost a 

obrazotvornost. 

Masopustní oslavy jsou pozůstatkem bujarých Bakchanálií, jimiž lidé vzdávali úctu 

bohovi Bakchovi, římské podobě boha Dionýsa, dále například Luperkálií či Saturnálií. 

Tyto svátky vítaly nový rok a probouzení přírody. Během nich si lidé velmi často 

vyměňovali své role. Otroci se tak alespoň na chvíli stali pány a naopak. Dělali to, co bylo 

zakázáno, překračovali hranice morálních a společenských zásad. Díky veselé atmosféře a 

dobré náladě se odpoutávali od všedních problémů, příkazů a odříkání každodenního 

života. 

Nedílnou součástí každého masopustního reje jsou masky a převleky, s jejichž 

pomocí se člověk stává někým jiným. Velmi často můžeme pozorovat průvody 

zoomorfních masek, jež představují sílu života. Za zvuku zvonců a velkého hluku vše 

dostává humorný a satirický nádech. Důležité jsou i konfety, které udržují tradici 

požehnání plodnosti žen a bohaté úrody. Přibližně od roku 1990 se evropské země nechaly 
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inspirovat latinsko-americkými, brazilskými a karibskými karnevaly a začaly do svých 

oslav zavádět africkou hudbu a tance stejného rytmu. 

Od února do dubna probíhají tyto masopustní průvody na mnoha místech Francie. 

Lidé na venkově tradičně vyrábějí slaměné panáky. Podle tradice se do nich soustřeďuje 

veškeré zlo z uplynulého roku. Spálením či vhozením postavy do řeky či potoka se všeho 

negativního zbaví. 

Maškarní reje ve městech mají odlišnou atmosféru. Během průvodů se představují 

originální obří masky a speciálně vyzdobené vozy, často satiricky zesměšňující aktuální 

události z okolí. Tancem, zpěvem a dupáním se snaží probudit pekelné síly a samotnou 

zemi ze zimního spánku. 

Ve městě Dunkerque ležícím v regionu Nord-Pas-de-Calais na severu země 

každoročně pořádají na přelomu února a března rybářský karneval. Někteří historikové 

tvrdí, že je to pozůstatek oslav námořníků a rybářů, kteří se vydávali na lov k Islandu. 

Poklidné ráno se nese ve znamení finálních příprav. Kolem poledne míří menší skupinky 

lidí v kostýmech od domu k domu a do kaváren. Muži se při této příležitosti často 

převlékají za ženy, nosí paruky a velmi výrazně se nalíčí. Byť jsou převleky dosti nápadné, 

nejsou tak honosné jako například maškarní oděvy z Benátek. Není neobvyklé, že 

v odpoledním průvodu narazíte třeba na indiány, divochy či dospělé školáky. Hodně lidí se 

přidá až při průchodu městem. Charakteristické jsou i pestrobarevné deštníky. Jejich 

přítomnost si každý vysvětluje jinak. Někdo tvrdí, že se začaly používat po ročníku, při 

kterém hodně pršelo, druzí zastávají názor, že po roce, kdy bylo příliš slunečno. 

Vyvrcholením celého maškarního pochodu je zastávka u radnice, odkud starosta hází do 

davu uzené sledě a shromáždění lidé je chytají. Večerní bály a veselice se odehrávají za 

zvuku dunkerkských písní. 

Oslavou jara je i masopust ve městě Cassel. O Velikonočním pondělí probouzí 

skupiny převlečených lidí spící město pod vedením hlavního bubeníka. Po několika 

občerstvovacích zastávkách v místních kavárnách se průvod sjednotí a doprovází tzv. 

Reuze-Papa a Reuze-Maman (Aoun, 1999, s. 33), obří, přes šest metrů vysoké postavy 

z lepenkového kartonu. 

Podobný průběh má i masopustní rej v Biarritzu v Akvitánii. Průvod masek vede 

král karnevalu zvaný Petassou nebo San Pantzar (Aoun, 1999, s. 149). Právě jemu jsou 

připisovány všechny špatnosti a zla na zemi. Z toho důvodu ho lidé nejdříve veřejně obviní 
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a následně buď upálí, nebo pověsí. Celá slavnost je zakončena obrovskou hostinou a 

večerním ohňostrojem. 

Béarnský masopust v Pau se odehrává na začátku března. V procesí jsou k vidění 

mytologičtí obři, bohyně a zvířata ve výrazných barevných kostýmech. Veselí uzavírá 

taneční zábava. 

Již od ledna začíná také město Nantes žít svým masopustem. Během prvních dní je 

zvolen král karnevalu a následně se přidají zkoušky kulis a alegorických vozů. Hlavní 

oslavy v centru města propukají až v březnu a dubnu. Vyvrcholením svátku je pompézní 

přehlídka pestrobarevných vozů a králova noční pouť před zraky několika tisíc diváků. 

Karneval v Nice představuje jednu z nejvýznamnějších a největších událostí 

Azurového pobřeží, která každoročně přitahuje pozornost více jak jednoho milionu 

návštěvníků. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy do ulic poprvé vyjely ozdobené 

alegorické vozy. Postupně se ve společnosti zakotvil a získal dobré jméno mezi ostatními 

oslavami podobného typu. Od roku 1873 se díky pečlivější organizaci, tribunám pro 

publikum a velkému průvodu nese v modernějším duchu. Během dvou až tří zimních týdnů 

ožívají všechny části města. Karnevalu předcházejí měsíce příprav, jež se odehrávají 

v místním ateliéru, tzv. Domě karnevalu. Hlavní průvod bývá vždy sjednocen určitou 

tématikou, té se podřídí i výzdoba zmechanizovaných vozů a všech barevných postav. 

Maškarní rej doplňují pouliční umělci a hudebníci z celého světa. Nevšední zážitek přináší 

i velkolepý ohňostroj a květinový průvod, při němž se na návštěvníky sypou květiny 

z několika alegorických vozů. 

Tučné úterý uzavírá dny hodování, všeobecného veselí a bujarých oslav před 

zahájením půstu, který začíná Popeleční středou. Připravují se jak palačinky, tak i typické 

vydatné karnevalové koblihy, jež existovaly už v antickém Římě. Společně s dalšími 

sladkostmi a vejci, kterých se musíme během půstu vzdát, nám doplní energii do dalších 

dní. 

2.1.10  Velikonoce 

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem liturgického roku. Datum jejich oslav 

v minulosti kolísalo a ve 2. polovině 2. století vedlo ke sporu mezi západními a 

východními křesťany. Původně je Východ slavil paralelně s židovským svátkem Pesachem 

(14. nisan). K rozřešení došlo až po koncilu v Nikaii v roce 325, který rozhodl ve prospěch 
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křesťanů západních, tedy že všichni křesťané budou slavit Velikonoce stejně, neděli po 

prvním jarním úplňku. I tak jsou dodnes svátkem pohyblivým. 

Popeleční středa 

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní půst, jímž si věřící připomínají 

zmrtvýchvstání a utrpení Ježíše Krista. Zpravidla se začíná právě ve středu před šestou 

nedělí před Velikonocemi, kdy kněz světí popel z ratolestí z Květné neděle minulého roku. 

Věřící by se měli vzdát konzumace masa. Půst je přípravnou dobou pro samotné 

velikonoční svátky. Jeho formy jsou u každého člověka jiné. Všeobecně se klade důraz na 

změnu vztahu s lidmi v našem okolí a na naslouchání svým nejbližším. Barvou postního 

období je fialová, jež představuje kajícnost. 

 

Svatý týden 

Květná neděle 

Šest dní před židovskými Velikonocemi se Ježíš Kristus vrátil do Jeruzaléma, kde 

mu lidé na přivítanou pokryli cestu zelenými větvemi zimostrázu, palmy, olivovníku a 

vavřínu. Další zelené haluze nesli věřící v procesí a hlučně příchozího vítali. Na jeho 

počest vyzdobili kostely květy. 

Na jih od řeky Loiry a v Bretani se pro výzdobu kostelů hojně používá zimostráz, 

na pobřeží Středozemního moře palmy, v Lorraine a v Alsasku zase větvičky cesmíny a 

jedle. Často jsou k vidění i ozdobené haluze, tak je tomu například v Provence. 

Po návratu ze mše si věřící rozmístí knězem posvěcené větvičky po celém domě. 

Tu nejhezčí připevní ke krucifixu na znamení ochrany od všeho zlého. V některých 

regionech tradičně vhazují za stejným účelem jednu větévku do ohně. 

Květná neděle je posledním dnem předvelikonočního půstu a otvírá Svatý týden. 

Zelený čtvrtek 

Věřící si připomínají mší a modlitbami poslední večeři Ježíše Krista s jeho 

učedníky, Dvanácti apoštoly. Při hostině jim podal víno, symbolizující jeho krev, a chléb, 

který představoval jeho tělo. 
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Velký pátek 

Po Jidášově zradě byl zatčen a po předvedení před vladaře Piláta Pontského 

obviněn nejen z šíření svého učení, ale především z toho, že si uzurpoval označení Mesiáš. 

To představuje Syna Božího, který jím byl seslán na zemi, aby spasil lid. Po bičování byl 

odsouzený k přibití na kříž, trestu určenému zločincům, na hoře Golgatě. 

V minulosti byl tento významný den spojen s různými zákazy. Lidé například 

nemohli zabíjet zvířata. Nevhodné bylo i stříhání nebo šití látek. Snesená vajíčka měla 

kouzelnou moc – chránila před nemocemi, nehodami a požáry. Ve všech regionech Francie 

se během Svatého týdne udržoval zvyk zákazu praní prádla. 

Bílá sobota 

O Bílé sobotě věřící bdí u Božího hrobu. Přes den se mše nekonají, ale večer, při 

tzv. Vigilii, tedy v předvečer svátku, se mše slouží a slaví se Kristovo zmrtvýchvstání. Po 

celou noc svítí v kostelech svíce. Bílá se označuje proto, že do stejnobarevného roucha byli 

oděni ti, kdo byli v tento večer pokřtěni. 

Neděle velikonoční 

Neděle velikonoční je nejvýznamnějším dnem celého církevního roku. Věřící na 

celém světě si připomínají Kristovo zmrtvýchvstání a své vykoupení. Kostely jsou 

vyzdobeny bílou nebo zlatou barvou, které symbolizují radost a světlo. 

Velikonoční pondělí 

S Velikonocemi se neodmyslitelně pojí vajíčko, symbol plodnosti, obrody a života. 

Je nasnadě, že si našlo své místo i v křesťanském svátku vzkříšení Páně. Od 12. století byla 

vejce svěcena církví. Sám král je po ukončení velikonoční mše rozdával věřícím. V té době 

se mezi křesťany na území Egypta rozšířil zvyk obdarovávání barevnými vejci. V 15. 

století se ve Francii ustálila podobná tradice, jejich darování na konci půstu. O tři století 

později král obdržel největší vejce z královské snůšky z celého Svatého týdne. V době 

odříkání byla jejich konzumace zakázána, stejně tak i prodej. S radostí ze zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista se spojil i pojem pokání. Po zimě byla produkce vajec poměrně vysoká, takže 

jimi lidé obdarovávali své nejbližší. Často byla nabarvená červenou barvou symbolizující 

vzkříšení a ozdobena nejrůznějšími vyrytými motivy. V mnoha vesnicích obcházely děti 

dům od domu, zpívaly písničky a za odměnu obdržely drobný peníz či vejce. Ve všech 

francouzských regionech bylo součástí slavnostní tabule pečivo bohaté na vajíčka. 
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Ve Francii se také vžila legenda, podle které o Velkém pátku odlétají všechny 

zvony do Říma. Proto ve svátek jejich hlas každoročně utichá. Mají s sebou totiž odnést žal 

a smutek z ukřižování a smrti Ježíše. V Neděli velikonoční se navracejí zpět a rozhazují do 

zahrad vejce a sladkosti. Po pondělní mši, jež byla příležitostí k předvedení nového 

oblečení, se děti rozutekly do jarních zahrad a hledaly je. V současnosti je vystřídaly 

čokoládové sladkosti stejného tvaru. V případě, že rodiče nemají možnost ukrýt 

cukrovinky do zahrady, můžou je schovat v domě či bytě. 

Stejně jako v Česku, tak i v Alsasku je nejvýraznějším symbolem Velikonoc zajíc, 

který dětem zanechává v hnízdech vajíčka a drobné sladkosti. Od starověku představuje 

díky svému četnému potomstvu plodnost a hojnost.  

2.1.11  Nanebevstoupení Páně 

Svátek Nanebevstoupení Páně připadá na čtvrtek v 5. týdnu po Velikonocích. Podle 

křesťanské tradice to byl poslední den, kdy mohli učedníci spatřit Krista před jeho 

odchodem z pozemského života na nebesa. Během slavnostní mše je interiér kostela 

vyzdoben bílou barvou, symbolem světla a radosti. Detailněji je celá událost zaznamenána 

v Novém zákoně, přesněji v části nazvané Skutky apoštolů. 

Pro Francouze je to jedna z příležitostí, jak si prodloužit víkend a strávit tak volný 

čas v přírodě prodchnuté jarní atmosférou. 

2.1.12  Boží hod svatodušní (Svatodušní svátky) 

Devět dní po svátku Nanebevstoupení Páně se věřící připravují na to, aby 10. den 

oslavili seslání Ducha svatého, třetí osobu boží Trojice (Otce, Syna a Ducha svatého). 50. 

den po Božím hodu velikonočním symbolizuje červená barva mešního roucha. Byly to 

právě ohnivě červené jazyky, jejichž prostřednictvím sestoupil Duch svatý na apoštoly. 

Převážně na severu Alsaska, konkrétně ve městě Wissembourg, jsou Svatodušní 

svátky velmi oblíbené. Oslavy začínají jarmarkem, po němž následuje velkolepý průvod 

městem a trhy s místními gastronomickými specialitami. Tradici zakončuje koncert a 

ohňostroj. 

Od následujícího pondělí pokračuje liturgické mezidobí až do 34. týdne před 

začátkem adventu. 
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2.1.13  Nanebevzetí Panny Marie 

Společně s Vánocemi, svátkem Nanebevstoupení Páně a Dušičkami je 15. srpen 

jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků a současně i dnem pracovního klidu. Patří 

mezi tzv. mariánské svátky, jimiž na celém světě v průvodech oslavujeme Boží matku. 

Ve Francii získala tradice na důležitosti až za vlády Ludvíka XIII. Král se natolik 

trápil, že nemá syna, že roku 1637 zasvětil království Panně Marii a vybídl všechny 

farnosti k průvodům v polovině srpna. Přání se mu nakonec roku 1638 splnilo. Narodil se 

Ludvík XIV., dědic a následník francouzského trůnu. Po této události se tradice rozšířila a 

stala se příležitostí k hledání víry, sbližování s lidmi a promlouvání k Bohu. Obyčej se 

uchytil i ve městech, malých vesnicích a přístavech, kde se světily lodě. V hlavním městě 

se den před tímto svátkem ujal říční průvod po Seině. 

2.2 Muslimské svátky 

2.2.1 Islám 

Náboženství muslimů, druhé největší, vzniklo počátkem 7. století v Arábii a 

nevyskytuje se pouze v severní a subsaharské Africe, ale i v Pákistánu, Indii, Iráku a Íránu. 

Stále více expanduje do evropských zemí a do Ameriky. Základním pramenem víry je 

kniha zvaná Korán. Jedná se o 144 veršovaných kapitol, které se označují jako súry. 

Věřícím například zakazují pít víno, jíst vepřové maso nebo maso ze zdechlin. Slovo islám 

v překladu znamená oddání se. V tomto kontextu je to tedy oddání se vůli jednoho 

jediného boha Alláha, jenž se věřícím zjevuje prostřednictvím znamení. 

Život každého muslima je neodmyslitelně spjat s pěti pilíři islámu. Patří sem vyznání 

víry, že existuje pouze jeden jediný Bůh a Muhammad Ibn Abdulláh (Mohamed) je jeho 

prorok, pět modliteb denně, almužna potřebným, postní měsíc ramadán a alespoň jednou 

za život vykonat pouť do Mekky. Ve společnosti je zakotven patriarchální řad, který muži 

dovoluje manželství se čtyřmi ženami zároveň. Musí je však všechny stejně zabezpečit. 

Před vstupem do mešity, místa pro uctívání Alláha, se věřící musí zout a umýt si 

nohy. Poté se mohou pomodlit na typických barevných kobercích. Stěny mešity zdobí 

rostlinné motivy a četné ornamenty. Stejně jako u židovských synagog zde nenajdeme 

zpodobnění Boha. 
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V současné době žije na území Francie přibližně 6 milionů muslimů
5
. Většina z nich 

pochází z bývalých kolonií v Africe, odkud po druhé světové válce odešli za prací právě do 

země galského kohouta. I dnes je v severní a subsaharské oblasti dominantním 

náboženstvím právě islám, který na celém světě vyznává více jak jedna miliarda lidí. Ve 

Francii se stává průraznějším a viditelnějším. Výsledkem je výstavba mešit, která je 

podstatně rychlejší než například budování katolických kostelů. Francouzský institut pro 

veřejné mínění též zjistil, že muslimové početně předčí v praktikování své víry i katolíky. 

Od jara roku 2011
6
 začal platit zákaz nošení muslimských oděvů, burek (kryje celý 

obličej včetně očí), nikábů (zakrývá celé tělo kromě očí) a dalších šátků a závojů 

zahalujících ženský obličej. Většina muslimek se proti tomu obrátila a pochopila to jako 

diskriminaci a velké bezpráví. Vláda argumentovala hlavně tím, že zahalování obličeje 

není v souladu s hodnotami, na kterých je Francouzská republika postavena, a že nošení 

těchto oděvů porušuje právo na rovnost všech obyvatel. Pokud zde chtějí muslimské ženy 

žít, měly by se zdejším zvyklostem a tradičním hodnotám přizpůsobit. Francie se tak stala 

první evropskou zemí, v níž tento zákaz vešel v platnost. 

2.2.2 Kalendář 

Muslimský lunární kalendář a počátek nové éry začíná roku 622, tzv. hidžrou, kdy 

prorok Mohamed se svými stoupenci odešel z Mekky do Medíny. Rok čítá 12 měsíců po 

29 nebo 30 dnech. V minulosti obsahoval ještě 13. měsíc pro vyrovnání s křesťanským 

solárním kalendářem, ale Mohamed jej zrušil. 

Stejně jako v každé jiné kultuře, i v té muslimské je svátek chápán jako určité 

časové období, které má tradiční průběh se zakotvenými zvyklostmi. Věřící si v tyto dny 

připomínají události a příběhy spojené s jejich věroukou. Židé se scházejí v sobotu v 

synagoze, křesťané v neděli v kostele a muslimové se v pátek modlí v mešitě ke svému 

nejvyššímu bohu Alláhovi. 

                                                 

5
 VAMPOUILLE, Thomas. France: Comment est évalué le nombre de musulmans. Lefigaro.fr [online]. 

2011. [cit. 2014-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/04/05/01016-

20110405ARTFIG00599-france-comment-est-evalue-le-nombre-de-musulmans.php> 

6
 Legifrance.gouv.fr [online]. 2010. [cit. 2014-03-24] LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 

dissimulation du visage dans l'espace public.  Dostupný z WWW: 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id> 
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2.2.3 Svátky Íd al-Fitr a Íd al-Adhá 

Třicetidenní postní měsíc ramadán, během něhož si muslimové musí odepřít pití, 

pohlavní styk, jídlo a kouření, je zakončen významným svátkem, který nese název Íd al-

Fitr (Pavlincová, 2003, s. 629). O této čtyřdenní slavnosti jsou bary, restaurace a obchody 

zavřené, lidé se vrhají do vírů oslav, navštěvují příbuzné a navzájem se obdarovávají. Jeho 

atmosféru bychom mohli přirovnat ke křesťanským Vánocům. Muslimové slaví 

v rodinném kruhu a dopřávají si všech radostí, které jim byly během ramadánu, jenž slouží 

hlavně k rozjímání a očistě duše a těla, odepřeny. 

Během 9. měsíce se věřící se západem slunce scházejí v mešitě ke společné 

modlitbě, prosí Boha za odpuštění svých hříchů a snaží se sblížit s ostatními. Není 

neobvyklé, když kolem třetí hodiny ranní potkáte v ulicích města skupiny neznámých lidí a 

některý z nich vám dá sladkost či dárek. Odmítavě se staví k vzájemné zlobě a nenávisti. 

Proto se svátek nese ve společenském duchu, usmiřování, diskutování a posilování 

vzájemných vztahů. 

Ramadán má vcelku stereotypní průběh – přibližně ve tři hodiny ráno muslimové 

snídají, poté si na chvíli lehnou a odpočívají, posléze navštěvují své blízké, omlouvají své 

špatné činy a večer, po západu slunce, jedí, pijí, užívají si, nakupují a veselí se.  

Jedním ze základních sloupů víry je pouť do Mekky, tzv. hadždž (Pavlincová, 2003, 

s. 548). Zde uctívají Černý kámen, jenž je zabudován v jednom z rohů obdélníkové budovy 

zvané Ka’ba. Cesta se koná přibližně mezi 7. až 13. dnem měsíce dhú’l-hidždža 

(Pavlincová, 2003, s. 611). Po období modliteb, nejrůznějších obřadů a menších poutí se 

desátého dne koná svátek obětování, Íd al-Adhá (Pavlincová, 2003, s. 611). Při něm je 

vzpomínán příběh Ibráhíma, který měl obětovat svého syna Ismá’íla. Syn svého otce v této 

věci podporoval, ale nakonec, když viděl Ibráhímovu bolest, stačila Bohu náhradní oběť 

v podobě ovce. I v dnešní době patří svátek k nejmasovějším událostem muslimského 

kalendáře. Každoročně při něm na celém světě zahyne přibližně 100 milionů obětních 

zvířat (ovce, kozy, krávy). 

Ne ve všech zemích světa, kde je rozšířen, se tyto slavnosti a pro muslimy 

nejdůležitější duchovní období v roce setkávají s kladnými ohlasy a pochopením. 

Přizpůsobení islámu západní společnosti není jednoduché nejen kvůli svéráznému způsobu 

života muslimů a jejich smýšlení. Na vině jsou i četné teroristické útoky, únosy a 

radikálové s jejich vlastní interpretací Koránu. Svoji úlohu v této otázce určitě sehrává i 
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role médií, jež mnohdy kladou mezi islám a terorismus rovnítko. To však neprávem vrhá 

špatné světlo na drtivou většinu pokojných a bezproblémových muslimů a na pravou 

duchovní podstatu této věrouky. 

2.3 Židovské svátky 

2.3.1 Judaismus 

Judaismus je jedním z nejstarších náboženství světa vedoucí k víře v jednoho boha. 

Oproti křesťanství a islámu však nemá příliš mnoho vyznavačů. 

Pro každého Žida začíná den modlitbou. Během dne se modlí třikrát – ráno, 

odpoledne a večer. Před každou z nich si musí umýt ruce. Odpolední modlitba by měla 

probíhat ve společnosti deseti lidí. 

2.3.2 Kalendář 

Židovská civilizace se od ostatních liší letopočtem. Hebrejský kalendář můžeme 

považovat za lunárně-solární, což v praxi znamená, že měsíce jsou počítány podle cyklu 

Měsíce a roky dle cyklu Slunce. Délka měsíčního cyklu se rovná přibližně 29,5 dne, 

židovský měsíc čítá zpravidla 29 nebo 30 dnů. Existují však významné odlišnosti, které se 

týkají celkového chápání kalendáře, byť se jeho způsob uspořádání na dny, týdny a měsíce 

v roce od ostatních nijak neliší.  

Jeden ze základních rozdílů, které můžeme uvést, je fakt, že den začíná vždy tmou. 

Tudíž i všechny svátky jsou započaty již večer dne předcházejícího a probíhají do večera 

dne následujícího. Týden má 7 dnů, které jsou označovány číslovkou podle toho, v jakém 

pořadí byly stvořeny: den první – jom rišon (neděle), den druhý – jom šeni (pondělí), den 

třetí – jom šliši (úterý), den čtvrtý – jom revií (středa), den pátý – jom chamiši (čtvrtek), 

den šestý – jom šiši (pátek), šabat (sobota). 

Aby bylo docíleno toho, že Pesach se slaví na jaře, Sukot na podzim a Chanuka je 

vždy v období zimy, přidává se jednou za tři roky přestupný 13. měsíc. 

Židé mají též odlišné pojmenování pro jednotlivé měsíce: nisan, ijar, sivan, tamuz, 

av, elul, tišri, (mar)chešvan, kislev, tevet, švat, adar. Měsíc nisan odpovídá období března a 

dubna, ijar zase období dubna a května. Tímto způsobem pokračujeme až k měsíci adaru, 

odpovídajícímu únoru a březnu. 
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Jako první sice uvádíme nisan, ale pravý nový židovský rok začíná 1. den tišri (Roš 

hašana), v den stvoření Adama. 

Jako základní vodítko pro třídění židovských svátků nám může sloužit toto rozdělení 

(Divecký, 2005): 

- vysoké svátky biblické (ty, které jsou zmíněné v Tóře, typická je pro ně kajícná 

atmosféra): Roš hašana, Jom kipur 

- poutní biblické svátky: Pesach, Šavuot, Sukot 

- svátky historické, které můžeme spojit s určitými událostmi z židovských dějin: 

Chanuka, Purim 

- svátky moderní, vztahující se k existenci nově vzniklého Státu Izrael: Jom haacmaut, 

Jom Jerušalajim 

- tzv. postní dny: 3. tišri, 10. tevet, 17. tamuz, 9. av 

- ostatní důležité dny a slavnosti: Roš chodeš, Tu bišvat, Lag baomer, Jom hašoa 

Roš chodeš znamená v hebrejštině „hlava měsíce“. Můžeme ho chápat jako tzv. 

polosváteční den, který zahajuje každý nový měsíc. Probíhá čtení z Tóry neboli Pěti knih 

Mojžíšových, recitují se některé vybrané žalmy či se přidává sváteční modlitba. 

 Z výše uvedeného přehledu vyplývá, ze je židovský rok na svátky velmi bohatý. Pro 

lepší přehlednost začněme popis těch nejznámějších svátků od měsíce nisanu a postupujme 

až k adaru.  

2.3.3 Pesach 

Období mezi 15. a 22. dnem měsíce nisanu patří národnímu svátku Pesach. 

V těchto dnech jedí Židé pouze nekynuté potraviny, z nichž můžeme jmenovat například 

macesy, což jsou nekynuté chleby, které představují pokorný, chudý a prostý protipól 

kynutým potravinám a jejich „nafoukanosti“. Dále připomínají spěšný odchod z Egypta, 

kdy nebyl čas pro správné vykynutí těsta. Platí zde určité omezení pro obiloviny, které se 

nesmí používat a z nichž se dá připravit tzv. chámec, všechna kynutá jídla. Jedná se o 

pšenici, oves, špaldu, žito a ječmen. 

Slavnostní večeře čítající 14 částí s pevným průběhem, probíhající v první dva dny 

tohoto svátku, označujeme jako večeře sederové (seder - řád)
7
, kdy si Židé vyprávějí o 

                                                 

7
 Přesný a ustálený průběh večeří je zdokumentován v knize zvané Hagada neboli Vyprávění. 
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událostech spojených s východem z Egypta spolu s hlavními historickými okamžiky, ze 

kterých by si měli vzít určité ponaučení. Následuje zapálení svíček a tzv. kiduš, obřad, 

který pitím vína žehná svátečnímu dni. Celá rodina se sejde, aby si během večeře četla 

z Hagady a na závěr se pomodlila a zazpívala. Vypití čtyř pohárů vína a snědení tří macesů 

patří mezi základní, rabíny nařízené zvyky. Pokud se při večeři nakloníme na levou stranu, 

jíme macesy a pijeme víno pouze pravou rukou a opíráme se o polštář, znamená to 

vyjádření svobody. Když jíme hořké byliny, musíme se narovnat, protože připomínají 

těžké otroctví židovského obyvatelstva. 

Na sváteční tabuli by neměla chybět kost s masem (zroa), coby symbol 

pesachového beránka
8
, již zmiňované hořké byliny (maror, obvykle římský salát nebo 

strouhaný křen), vařené vejce (bejca), sladká kaše složená ze skořice, jablek, červeného 

vína a oříšků s datlemi (charoset), zelenina (karpas, brambora či petržel) a miska slané 

vody symbolizující slzy (mej melach). O pesachové sobotě se čte Píseň písní, která 

společně s Pesachem samotným symbolizuje a oslavuje jarní radost a rozlet svobodného 

člověka. 

2.3.4 Roš hašana 

Oslavy svátku Roš hašana, Nového roku či „hlavy roku“, připadajícího na 1. a 2. 

den měsíce tišri, se započínají již v měsíci předcházejícím, tedy v elulu. Toto období se 

nese ve znamení tzv. tšuvy (návratu), času, kdy by měl každý Žid dojít ke svému pravému 

a dobrému Já přes usazeninu nepěkných vlastností, najít ho a pomocí nezbytných tří kroků 

(litovat těchto špatných skutků, omluvit se za ně a být odhodlaný je již nikdy více 

neopakovat) dokončit soupis svých skutků před samotným obdobím soudu. Nový rok a 

každé ráno měsíce elul je spojeno s troubením na šofar, beraní roh, jímž oznamujeme 

blížící se oslavy. Ideálním časem pro omluvu za své špatné činy je přibližně týden před 

svátkem Roš hašana, kdy se Židé sejdou v synagoze a společně se pomodlí. 

Oslavy Nového roku probíhají podle naprosto odlišného scénáře, než který známe 

z toho světského. Židé místo holdování alkoholu a bujarých oslav dávají přednost 

                                                 

8
 Výrazný symbol Pesachu. „V době, kdy stával jeruzalémský Chrám, bylo povinností každého muže přinést 

14. nisanu pesachového beránka na připomínku beránka, kterého obětovali Židé v Egyptě před desátou, 

poslední ránou. S obětním beránkem se muži vraceli dolů do jeruzalémských ulic a s rodinami slavili východ 

z Egypta, pili čtyři poháry vína a jedli maso beránka, macesy a hořké byliny.“ (Divecký, 2005) 
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studování Tóry a „korunovaci Stvořitele za Krále světa“
9
. V tento den také chodí k vodě. 

Shromažďují se v okolí řek, u moře nebo kolem rybníka a odhazují své hříchy do temných 

vod (odtud název zvyku tašlich - odhodíš).  

Mezi nejznámější symboly novoroční hostiny patří jablko v medu (nový rok bude 

sladký) a rybí hlava (rozmnožíme se, budeme „hlavou“).  Na stole nesmí chybět lekach, 

sladké medové pečivo, a cimes, pečivo se skořicí. Pro sváteční den jsou charakteristické 

doslova přeplněné synagogy po celém světě, vyzdobené bílou barvou, symbolem čistoty a 

nevinnosti, kde probíhá předčítání z Tóry a již zmiňované troubení na šofar. 

2.3.5 Jom kipur 

Vysokému svátku Jom kipur (Den smíření) připadá v židovském kalendáři 10. den 

měsíce tišri. Již předvečer svátku je spojen s celodenním půstem a modlitbami ve 

vyzdobených synagogách. Tóra přísně zakazuje jídlo a pití, sexuální styk, používání 

kosmetiky a mytí. Na znamení pokory nesmíme nosit koženou obuv a vzpomínáme 

zemřelé, jejichž jménem prosíme za odpuštění všech našich provinění a hříchů. 

2.3.6 Sukot 

Svátek stánků slaví Židé od 15. do 21. tišri. Jedním z nejdůležitějších zvyků je 

stavba suky, chýše či stánku. Jedná se o přístřešek symbolizující vydání se za svobodou, 

který tvoří minimálně tři stěny a střecha z přírodních materiálů, jež rostou ze země, ale 

zároveň se jí nedotýkají. Měla by být tak velká, aby se v ní dalo jíst a pít vsedě. Důležitá je 

také výzdoba, která se pojí s tzv. čtyřmi druhy – plod citrusu, větvička myrty, proutek vrby 

a ratolest datlové palmy. Celkově má být uzpůsobena k běžným denním činnostem, ovšem 

s přihlédnutím k tomu, že se jedná o přechodné bydlení. Výjimky platí pro přespávání 

v suce pro Židy z evropských zemí, kde je na podzim často nepříznivé počasí. 

O Sukotu zveme do své suky tzv. vznešené hosty, přátele a příbuzné a hostíme je. 

Sukot se zpravidla pojí i s podzimními oslavami zakončení zemědělských prací, dožínek. 

Lidé zpívají, tančí a radují se. 

                                                 

9
 „Po celý rok převládá božský aspekt Otce, vždyť na mnoha místech nazývá Izrael svým „synem“, svým 

národem. Na Roš hašana je však vše jinak. V den soudu se Bůh staví do role spravedlivého, ale přísného 

krále.“ (Divecký, 2005) 
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2.3.7 Chanuka 

Chanuku společně s Purimem řadíme k významným dnům, které nechápeme jako 

svátky v pravém smyslu slova. Pro oba dva jsou typické vzpomínky na záchranu 

izraelského národa. 

Osm dní na přelomu měsíce kislevu a tevetu (25. kislev – 2. tevet) je zasvěceno 

svátku zvanému Chanuka. V překladu hebrejský výraz znamená zasvěcení či vysvěcení. 

Nejznámějším motivem je devítiramenný svícen zvaný chanukija nebo chanukia. 

Jedná se o svícen, který má osm ramen pro osm svící a jedno speciální oddělené rameno 

pro svíčku pojmenovanou šamaš (sluha), kterým se zapalují každý den svíčky 

následující
10

. Lepší variantou běžné chanukije je verze s osmi lampičkami, které se plní 

olivovým olejem. 

Pro výrobu chanukové lampy se používá různých materiálů (dřevo, sklo, mosaz, 

stříbro, bronz, kov). Stejně taková rozmanitost platí i pro výzdobu svícnů. Často se zde 

objevují motivy figurální, animální, rostlinné nebo náměty židovské kultury. 

Osm dnů chanukových oslav je vhodným časem pro hraní hry zvané trendel nebo 

dreidl. Jedná se o jakousi káču, na níž jsou napsána čtyři slova (nun, gímel, hej, šin), která 

dávají dohromady větu „Velký zázrak tam byl“. Postupně každý z hráčů káču roztáčí a 

vkládá do hry peníze, případně o drobné mince přichází. Typická je také hra v karty. 

Na sváteční tabuli by v těchto dnech neměly chybět koblihy zvané sufganiot a 

bramboráky levivot. Ženám se ve svátek prokazuje úcta tím, že nepracují. 

2.3.8 Purim 

Druhý historický svátek slaví Židé 14. dne měsíce adaru. V tuto dobu jim jsou 

stanoveny čtyři povinnosti, které musí splnit: čtení megily (svitek knihy zvané Ester), 

bohatá hostina, kde se hojně pije víno, přeposílání porcí jídla nebo pití, dary pro chudé, aby 

také měli hojnost a radost ze života. 

Jedním z neodmyslitelných obyčejů, které se pojí s Purimem, je tradiční karneval, při 

němž si lidé oblékají nejrůznější kostýmy a převleky a obličeje si halí rozmanitými 

maskami. S touto tradicí souvisí i tzv. purimšpíl, divadelní představení, které divákům 

zprostředkovává purimový příběh či parodickou scénku ze současnosti. Všude by měla 

                                                 

10
 Židé nikdy nezapalují chanukiji zapalovačem nebo sirkou, vždy šamašem. 
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panovat uvolněná atmosféra a lidé by se měli bavit. Děti, stejně jako během Chanuky při 

hře dreidl, dostávají purimgeld a slavnostní tabuli zdobí trojhranné koláčky. S purimovými 

slavnostmi je spojena i hojná konzumace vína. 

3 Státní a světské svátky 

Svátky ve Francii, stejně jako všude ve světě, jsou velmi rozmanité, mají různý původ, 

oslavují významné dny z historie dané země či regionu. Rozlišujeme les jours fériés, které 

můžeme chápat jako dny pracovního klidu či státní svátky, jimiž si připomínáme nějakou 

významnou událost ať už z civilního (světského) nebo církevního života. Nemusí to být 

zásadně dny nepracovní, protože každá společnost či podnik si může určit vlastní 

podmínky s těmito svátky související. V roce 2008 vstoupil v platnost zákon
11

, který 

stanovuje tyto státní svátky: Nový rok, Svátek práce, Den vítězství, Státní svátek 14. 

července, svátek 11. listopadu (l’Armistice); do církevního okruhu bychom mohli zařadit 

svátky s variabilním datem (Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení Ježíše Krista, Boží hod 

svatodušní) a s datem pevným (Nanebevzetí Panny Marie, Svátek všech svatých, Boží hod 

vánoční). 

Druhými v pořadí jsou les jours non-fériés, jež oslavují významné události, osoby a 

s prací nesouvisejí. Opět je můžeme roztřídit na světské a církevní. Mezi civilní 

začleňujeme například svátek svatého Valentina, Den matek, Den otců, Svátek hudby atp. 

Křesťané pak slaví Épiphanie, Popeleční středu, Tučné úterý, Svatého Mikuláše a další. 

3.1 14. červenec, dobytí Bastily 

Každý rok si Francouzi 14. července připomínají dobytí Bastily, které proběhlo 

v roce 1789. Za státní svátek byl prohlášen zákonem
12

 z 6. července 1880, tedy v době 

Třetí republiky. 

                                                 

11
 Legifrance.gouv.fr [online]. 2008. [cit. 2014-04-03]  L3133-1. Dostupný z WWW: 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=497D1D0EA5D9BF5CF3356F9FF1DAB9F

9.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006902611&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id

&dateTexte=20140403> 

12
 Legifrance.gouv.fr [online]. 2014. [cit. 2014-03-26] Loi du 6 juillet 1880 qui établit un jour de fête 

nationale annuelle. Dostupný z WWW: 

<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877117> 
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Za přítomnosti prezidenta republiky, správních a soudních orgánů probíhá na 

Champs-Élysées pravidelný vojenský průvod. Ráno je vyhrazeno vojenským přehlídkám, 

odpoledne je zasvěceno lidovým oslavám, hostinám a tanečním zábavám v ulicích. Večer 

můžeme obdivovat krásné ohňostroje a jiná pyrotechnická představení, lampionové 

průvody a přehlídky různých spolků a sdružení. Všudypřítomný rámus dotváří slavnostní 

atmosféru vlajkami a prapory vyzdobeného města. 

Obvyklé ceremonie probíhaly beze změny až do roku 1915, kdy došlo k převozu 

ostatků Clauda Josepha Rouget de Lisle, autora francouzské hymny Marseillaise, do 

Invalidovny. Zavedený průběh oslav narušilo i uctívání národní hymny. Rok 1916 

znamenal další organizační změnu. Průvod byl sice malý a skromný, přesto obohacený o 

zahraniční vojenské jednotky z Belgie, Velké Británie a Ruska. Byl to především akt 

spojenecké solidarity. Velké horko bylo v roce 1921 důvodem ke zrušení celého průvodu, 

jenž v letech 1925 až 1928 probíhal na náměstí Hvězda, dnešním náměstí Charlese de 

Gaulla. Další ročník se nekonal vůbec. Mezi lety 1930 a 1936 se průvod odehrával na 

vyvýšených místech a převážně od Champs-Élysées až k náměstí Svornosti. Období 

okupace nacistickým Německem (1940 – 1944) se neslo ve znamení velkého smutku. 

Obyvatelé byli vládou ve Vichy vyzváni k poklidným a důstojným oslavám národního 

svátku. V tomto nepříznivém čase založil Charles de Gaulle organizaci Svobodná Francie 

(FFL)
13

, která sdružovala ve velké míře obyvatele nemající francouzský původ. Oslavy 14. 

července se tak přesunuly do Londýna a zemí, jež byly součástí tohoto spolku. Průvod se 

vrátil zpět do Paříže dva roky po skončení nacistické okupace. Po třech dnech občanského 

veselí probíhal v aleji Vincennes a na náměstí Bastily. Od té doby se průvod pořádal 

částečně na Champs-Élysées, částečně na náměstí Republiky a náměstí Bastily. 

3.2 Svátek práce 

Svátek práce připadá na 1. května, kdy v roce 1866 propukly v Chicagu občanské 

nepokoje, kterými chtělo více jak 200 000 pracujících lidí docílit osmihodinové pracovní 

doby. O tři roky později bylo toto datum zvoleno na Mezinárodním socialistickém 

kongresu jako upomínka na násilnou demonstraci. Od té doby je první květnový den 

                                                 

13
 Forces Françaises Libres, česky spíše známé pod názvem Svobodní Francouzi. 
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mezinárodním dnem pracujících a v roce 1947
14

 byl ustanoven jako placený Svátek práce, 

jenž je vyhrazen pro pochody a oslavu zaměstnanců. 

V dnešní době probíhají ve velkých městech četné manifestace a průvody odborů. Je 

s ním spojen i typický zvyk obdarovávání svých blízkých svazečkem konvalinek, které 

představují talisman pro štěstí a dají se pořídit ve všudypřítomných stáncích. 

3.3 Den 1918, konec první světové války 

L’Armistice (z lat. arma - zbraň, sistere - skončit, ukončit, přestat, zastavit; od toho 

armistice - klid zbraní), vojenský termín, jenž se objevil v roce 1688, byl do konce 18. 

století velmi málo používaný. Začaly ho využívat až válčící mocnosti jako označení pro 

ukončení nepřátelských vojenských akcí pomocí smlouvy či domluvy. Taková smlouva 

byla uzavřena mezi Německem a Francií právě 11. listopadu 1918
15

 ve vlakovém voze 

poblíž francouzského města Compiègne v Pikardii a ukončila tak první světovou válku. 

Je to vlastenecký svátek, jímž se uctívají padlí vojáci, kterých bylo přes 1 500 000, 

odhodlání a síla bojovat. Na jejich počest vlají na všech veřejných budovách národní 

vlajky. Do kytic, jimiž jsou ozdobeny všechny pomníky v celé zemi, se přidávají chrpy, 

které ve Francii symbolizují padlé vojáky. Probíhají četné vzpomínkové akce na jejich 

počest za přítomnosti politických osobností a představitelů měst i vesnic. 

Zvláštní postavení má Vítězný oblouk v Paříži, u kterého se každoročně schází 

prezident republiky společně se všemi ministry, významnými vojenskými a civilními 

autoritami a válečnými veterány. Po slavnostním položení kytic a věnců, jež je 

doprovázeno jednou minutou ticha, se rozezní tzv. la Sonnerie aux morts, dojemný 

smuteční pochod, a následně francouzská státní hymna Marseillaise. 

3.4 8. květen, konec druhé světové války 

8. květen 1945 představuje konec druhé světové války v západní Evropě. O den dříve 

došlo k podpisu prvního jednání o německé kapitulaci v Remeši. Zpráva o této významné 
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 France.fr [online]. 2014. [2014-03-26] Fête du travail. Dostupný z WWW: < http://www.france.fr/fetes-et-

festivals/fete-du-travail.html> 

15 
Servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [online]. 2012. [2014-03-26] La convention d’armistice du 11 

novembre 1918. Dostupný z WWW: < http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Nouvel-

article,194.html> 
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události se dostala k francouzskému obyvatelstvu až den následující, tedy 8. května ve tři 

hodiny odpoledne, kdy se rozezněly všechny zvony v zemi a ohlašovaly tak konec války. 

Ten den pronesl Charles de Gaulle (ve funkci prezidenta Francouzské republiky mezi lety 

1959 až 1969) projev
16

, v němž ohlašoval konec války, která byla vítězstvím Spojených 

národů a vítězstvím Francie. 

Oficiálně byl konec války schválen v noci z 8. na 9. května v Berlíně. Zákon z 20. 

března 1953 ustanovil tento den jako nepracovní svátek, kdy si Francouzi připomínají a 

oslavují klid zbraní. 

3.5 Svátek svatého Valentina 

Svátek svatého Valentina se v anglosaských zemích slaví 14. února. Je to den, kdy si 

všichni zamilovaní navzájem posílají sladkosti, květiny a dárky. Hlavním symbolem se 

stalo srdce. V poslední době se tradice rozšiřuje i do ostatních částí Evropy. 

Nezanedbatelnou roli při tom hraje i reklama a obchod, takže má svátek plný 

všudypřítomné lásky pro mnohé komerční podtext. Ve Francii se začal ve větší míře 

zabydlovat od roku 1980. 

Okolnosti, které vedly k vzniku svátku, jsou nejednoznačné. O mučedníku jménem 

Svatý Valentin mnoho informací nemáme. Víme, že byl sňatý v roce 269 v Římě. Ovšem 

mezi jeho osobou a svátkem lásky spojitost hledat nemůžeme. Často se zaměňuje s jiným 

Valentinem, mučedníkem ze stejné doby, jenž byl biskupem v Terni v Umbrii (střední 

Itálie). 

Další možností je spojení svátku s oslavami Luperkálií, které připadaly na 15. února. 

Pohanský svátek mající původ ve starověkém Římě provázel zvláštní zvyk, jenž obnášel 

šlehání dívek a žen kousky kůže z obětovaného kozla. Takto Římané vzdávali hold 

Luperkovi, bohovi pastýřů a stád. Francouzský výraz loup pochází z latinského slova lupus 

(vlk). Zde můžeme vidět souvislost s římskou vlčicí, která živila Romula a Rema, 

zakladatele Říma (753 př. Kr.). Kozel byl obětován na vrchu zvaném Palatinum, v jehož 

útrobách se nacházela jeskyně. V ní vlčice s chlapci přebývala. 
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 Charles-de-gaulle.org [online]. 2014. [2014-03-26] Discours de l’Hôtel de Ville, 25 août 1944. Dostupný 

z WWW: <http://www.charles-de-gaulle.org/pages/espace-pedagogique/le-point-sur/les-textes-a-

connaitre/discours-de-lrsquohotel-de-ville-25-aout-1944.php> 
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Další možná interpretace pochází z období vlády Claudia II., římského císaře 

vládnoucího mezi lety 268 až 270. Kněz Valentin měl zakázáno oddávat zamilované páry, 

protože se panovník obával toho, že by se ženy a starost o domácnost staly pro vojáky 

přednější než válčení. Kněz ovšem zákaz porušoval a navíc obracel pohany na křesťanství, 

což se Claudiovi II. nelíbilo a překračovalo to pomyslné hranice, proto ho dal uvěznit. 

V zajetí se o něj starala dcera žalářníka, s níž se sblížil a den před svojí popravou, dne 14. 

února, jí napsal dopis, v němž se podepsal jako „Tvůj Valentýn“. Takto vzniklo první přání 

zvané valentýnka, kterému se dostalo velké obliby hlavně ve Spojených státech 

amerických. 

Třetí, neméně pravděpodobnou, byť vědecky těžko prokazatelnou možností je fakt, 

že podle středověké pověry v době svátku Svatého Valentina začíná období ptačích 

námluv. Všichni si hledají nějakého partnera, proto ani lidé nejsou žádnou výjimkou. 

3.6 Svátek svatého Patrika 

17. březen patří oslavám národního hrdiny Irska, Svatého Patrika. Ač nejsou 

dochovány věrohodné dokumenty o jeho životě, většinou se doba jeho narození pohybuje 

kolem roku 390. Vyrostl v římské rodině ve Velké Británii, kde se mu dostalo 

křesťanského vzdělání. V šestnácti letech byl zajat piráty a prodán do otroctví v Irsku, 

odkud se mu podařilo po šesti letech uprchnout zpět do rodné Británie. Roku 432 se vrátil 

do Irska coby biskup šířící křesťanství. Právě v den jeho předpokládané smrti, 17. března, 

všichni Irové na celém světě oslavují na jeho počest. Lidé nosí zelené oblečení na znamení 

zeleného ostrova. Jejich oděv často zdobí stejnobarevný trojlístek, pijí tmavé pivo, zpívají 

a tančí. 

Stejně tak probíhají oslavy irského národního hrdiny od 90. let ve Francii. Je to 

příležitost pro pořádání koncertů keltské hudby, oslavy v barech, tanec a zábavu. 

3.7 1. duben, apríl 

Svátek všech šprýmařů, aprílová ryba, je ve Francii velmi oblíbený. Vtipálci 

přichytávají na záda nepozorným lidem papírovou siluetu ryby a média s oblibou šíří 

nesčetné fámy a mylné zprávy. Tradice je rozšířena i ve školách, kde bývají učitelé oběťmi 

vtipů a mazaných lstí svých žáků. 

Historie zvyku sahá až do 16. století, kdy se Karel IX. rozhodl změnit začátek 

nového roku z 1. dubna na 1. ledna. Tím se posunulo překvapování blízkých drobnými 
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pozornosti a lidé byli zmatení. Někteří se změnou nesouhlasili a novoroční dárky si 

vyměňovali tak, jak byli zvyklí. Šířením pochybností a následným vývojem se postupně 

vytvořily první aprílové žertíky. 

Výběr ryby, coby hlavního symbolu, je už od karnevalových dob obestřen 

tajemstvím. Vzhledem k tomu, že se lidé navzájem obdarovávali potravinami, nebylo 

neobvyklé, že právě ryby představovaly jeden z nejčastějších darů. Ve spojitosti se 

zákazem konzumace masa pro všechny křesťany v postní době, kdy se aprílový den 

udržuje, se časem vytvořil vtip založený právě na této nelogičnosti. Namísto čerstvých ryb 

se později uchytila i jejich umělá podoba. 

Další variantu můžeme hledat v lidově ukotvené představě o rybě, jakožto vodním 

živočichu, který se díky počtu vajíček vyznačuje velkou plodností. 

3.8 Svátek matek 

Počínaje rokem 1897, poslední neděli v květnu nebo první v červnu, máme možnost 

vyjádřit úctu našim matkám. Národním svátkem se tento den stal 24. května 1950. 

Většinou se do něj zapojí jak manželé, tak děti, od nichž maminky dostávají květiny, 

bonbony a dárky. 

Za jeho předchůdce lze považovat Den matek ustanovený v roce 1919, který probíhal 

ve všech velkých městech. Maršál Pétaine ho pak o 22 let později oficiálně povýšil na 

národní den. Francie se nechala inspirovat americkým modelem tohoto svátku, jenž byl 

slaven od roku 1911 ve většině států USA a jenž vešel v oficiální platnost za vlády 

prezidenta Wilsona (1914). 

Pokud bychom se měli zaměřit na způsob oslavy ženy jako matky v dobách 

dřívějších, museli bychom se vrátit do starověkého Říma, kde se první březnový den 

slavila tzv. Matronalia, honorující vdané ženy, které měly alespoň jednoho potomka. 

3.9 Svátek otců 

O tři týdny později přichází na řadu Svátek otců, kdy je pravidlem, že se u slavnostní 

hostiny sejde celá rodina. Neodmyslitelnou součástí je i předávání dárků. 

Ve Francii byl svátek oficiálně ustanoven v roce 1949. Podobně jako u jeho 

ženského protějšku se nechal inspirovat v Americe, kde ho roku 1924 zavedl prezident 
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Calvin Coolidge. Stejně jako v případě Svátku matek, i zde hrála významnou roli reklama, 

z níž těží hlavně prodejci drobných dárků a sladkostí. 

3.10 Svátek všech svatých 

Křesťanská církev oslavuje a vzpomíná každý 1. listopad všechny světce. Svátek má 

připomenout, že svatost není pouze otázkou elity. Často je zaměňován s podobnou tradicí, 

která je známa už od středověku, vzpomínkou na zesnulé, jež připadá na den následující. 

Svátek všech svatých je dnem pracovního klidu, takže se pozůstalí s květinami, nejčastěji 

s chryzantémami, vydávají na hřbitovy, aby uctili památku svých blízkých, kteří je již 

opustili. V církevních budovách se tyto dva vzpomínkové dny rozlišují pomocí barev. Bílá 

výzdoba patří 1. a fialová 2. listopadu. 

4 Sportovní události 

Sportování a pobyt na čerstvém vzduchu se ve Francii těší velké oblibě. Už děti na 

základní škole tráví volný čas aktivně. Francouzi se spíše zajímají o individuální sporty 

jako je cyklistika, pěší turistika, lyžování a plavání. Neopomíjejí ani ty kolektivní, mezi 

které bezesporu patří velmi oblíbený fotbal a ragby. Typickým sportem všech generací je 

pétanque. Během roku proběhne několik důležitých sportovních událostí, které pravidelně 

poutají pozornost všech nadšenců a fanoušků. 

Hlavní událostí jara je tradiční Pařížský maraton, jehož se účastní jak profesionální, 

tak amatérští běžci. Na přelomu května a června se koná druhý ze čtyř grandslamových 

tenisových turnajů zvaný Roland-Garros nebo také French Open. Byl pojmenován po letci 

Rolandu Garrosovi, jenž jako první přeletěl v roce 1913 Středozemní moře, a odehrává se 

na antukových dvorcích stejnojmenného stadionu. 

Každou sezonu se po sedm víkendů v průběhu února, března a dubna koná Pohár šesti 

národů. Jedná se o ragbyové utkání mezi Anglií, Skotskem, Walesem, Irskem, Francií a 

Itálií. Původně se odehrával pouze na území Spojeného království. V roce 1910 se rozšířil 

o Francii. Současnou podobu má od roku 2000, kdy se jako poslední připojila Itálie. 

Jednou za čtyři roky v listopadu vyplouvají jachty ze Saint-Malo (Bretaň) směrem do 

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) a účastní se tak závodu nazvaného Rumová cesta. 
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Od roku 1896 se nedaleko belgických hranic koná jarní cyklistický závod Paříž-

Roubaix. Závodníci musí během jednoho dne překonat velmi složitou a nebezpečnou trať, 

která je tvořena převážně dlažebními kostkami. 

4.1 Rallye Paříž-Dakar 

Myšlenka rallye pochází od závodníka Thierryho Sabina, který se během jednoho 

dálkového závodu ztratil v poušti a při bloudění si sáhl na dno svých vlastních sil. Tato 

zkušenost z roku 1977 ho ovlivnila natolik, že o rok později zorganizoval první závod, 

který startoval 26. prosince z Náměstí Trocadéro. Jezdci se velké podpory od veřejnosti 

nedočkali nejen kvůli právě probíhajícím vánočním svátkům. Málokdo totiž věřil v jejich 

úspěch na tak náročné a dlouhé cestě. Trasa tehdy čítala přes 10 000 kilometrů. Před 

samotným vjezdem na africký kontinent museli závodníci překonat Středozemní moře. 

Poté mohli dále pokračovat Alžírem, přes Niger a Mali až do Senegalu. Do hlavního města 

Dakaru tehdy jako první dorazil motocyklista Cyril Neveu. 

Vytrvalostní závod se stal fenoménem a postupem času se počet posádek rozrostl. 

V náročném závodě soutěží amatéři i profesionálové ve speciálně upravených vozech a 

absolvují různě dlouhé etapy odlišného charakteru (písečné duny, skály, travnatý terén). 

Výjimečný byl ročník 1992, kdy závodníci vyrazili z Paříže až k Mysu Dobré naděje. 

Jubilejní 30. byl z důvodu nebezpečí teroristických útoků v Mauretánii zrušen (2008). 

V roce 2009 došlo k přesunu trasy maratonu do Jižní Ameriky, konkrétně na území 

Argentiny a Chille. Od té doby se závodu říká Rallye Dakar, nebo pouze Dakar. 

Zajištění bezpečnosti všech účastníků, jejich týmů a novinářů je pro pořadatele hlavní 

prioritou. Vždy jsou doprovázeni pojízdnou nemocnicí a skupinou lékařů, kteří jsou 

v případě nutnosti schopni provést i operativní zákroky na provizorních sálech. 

Držitelem šesti triumfů (šest zlatých, čtyři stříbrné a jedna bronzová) v kategorii 

kamionů je český závodník Karel Loprais, řečený „Monsieur Dakar“, se svým vozem 

Tatra.  

Další sportovní událostí spojenou s automobily je 24 hodin Le Mans. Jedná se o 

vytrvalostní závod sportovních vozidel, který probíhá na okruhu de la Sarthe nedaleko 

města Le Mans. Závodníci jezdí po běžných uzavřených silnicích a během jednodenní 

jízdy testují vytrvalost vozů a paliv. 
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4.2 Tour de France 

Světová výstava v Paříži v roce 1900 znamenala příchod nového tisíciletí a stala se 

představitelkou technického rozvoje. Ruku v ruce s průmyslovým růstem šla i sféra 

ekonomická. Společně s eskalátorem, autem a kinematografií se stalo kolo jedním 

největších lákadel výstavy. Francie se tou dobou nesla na optimistické vlně. Lidé mohli 

více utrácet, čehož využily i sponzorské firmy, které vyvěšovaly své reklamní poutače na 

všech dobře viditelných místech.  

Šéfredaktor deníku L’Auto, Henri Desgrange, vždy toužil přijít s něčím novým a 

překonat Le Vélo vedený Pierrem Giffardem. Členem redakce prvního zmiňovaného 

deníku byl i přeběhlík od konkurence, Géo Lefèvre. Ten stál v čele cyklistické rubriky a 

jako první vyslovil myšlenku Tour de France, coby jednoho závodu, jenž by spojoval 

všechna velká a významná města ve Francii se začátkem a koncem v Paříži. Už v roce 

1903 představil deník L’Auto největší cyklistický závod na světě nazvaný Tour de France 

a trvající více jak jeden měsíc. Vzápětí došlo ke zpracování trasy, jež začala v Paříži, 

pokračovala do Lyonu, Marseille, Toulouse, přes Bordeaux, Nantes a končila opět v Paříži 

na Champs-Élysées. 1. července roku 1903 odstartoval peloton závodníků v Paříži první 

velkou cenu. Cyklisté, obmotáni náhradní galuskou, se museli při opravách spolehnout 

pouze sami na sebe. Vítězem se stal Francouz Maurice Garin. Byť nebyl průjezd cílovou 

páskou doprovázen bouřlivými ovacemi, jaké známe dnes, můžeme všechny účastníky 

první Tour de France považovat za průkopníky, kteří pozvedli cyklistiku na vyšší úroveň. 

Asi nejznámějším cyklistou historie celého závodu se stal Američan Lance 

Armstrong, závodník, který ve 2. polovině 90. let porazil rakovinu a po velkolepém 

návratu do cyklistického světa se stal jedním z nejlepších sportovců. V roce 2012 mu však 

byly triumfy z Tour de France z let 1999 až 2005 po četných spekulacích, kontrolách a 

následném dopingovém skandálu odebrány. O tom, že je možné vyhrát takto fyzicky a 

psychicky náročný závod bez pozitivních vzorků, přesvědčil veřejnost na stupních vítězů 

britský cyklista Chris Froome v roce 2013. 

Dnes je Tour de France považována za jeden z nejdůležitějších cyklistických závodů 

na světě. Stejně jako další etapové závody Giro d’Italia či Vuelta a Espan a, je i tato velká 

cena chápána jako prestižní událost, která každý rok na tři týdny v červenci ovládne 

sportovní svět a kterou sledují miliony nadšených lidí ať už doma u televizních obrazovek, 

nebo přímo podél trati. Hostitelská města jsou tradičně vyzdobena a připravena na nápor 
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fanoušků a turistů. Všemu předchází masívní medializace a složitá organizace, jejímž 

hlavním cílem je zajištění bezpečnosti všech zúčastněných závodníků i diváků. Proto 

většina závodu probíhá na silnicích druhé třídy, jež jsou v předvečer závodu uklizeny a 

připraveny pro hladký průjezd pelotonu. Centrem veškerého dění v hostitelské obci je tzv. 

vesnice, v níž cyklisté odpočívají a setkávají se s novináři, organizátory soutěže a 

významnými hosty. 

K závodu čítajícímu přes 20 etap různého charakteru (roviny, hory, časové etapy) 

patří i speciální trikoty třech odlišných barev. Jako první se v roce 1919 objevil žlutý dres, 

jehož nositel se pyšní titulem vedoucího jezdce s nejnižším součtem časů z jednotlivých 

etap. Zelený trikot je udělen jezdci s největším počtem sprinterských bodů. Předposlední, 

bílý dres s červenými puntíky, se objevil v roce 1975 a získá jej závodník, který ovládne 

hory této velké ceny. Etapy v horských stoupáních jsou velmi náročné a každá z nich má 

vlastní bodové ohodnocení. Speciální bílý trikot je obdobou toho žlutého a je určen pro 

jezdce, kteří k prvnímu lednu roku, kdy se velká cena jede, nedovršili 25 let. 

Cyklisty na jejich cestě doprovází několik vozidel, jejichž posádky závodníkům 

poskytují občerstvení, potřebné informace a technické zázemí. 

Stejně jako každému jinému sportu, tak i tomuto cyklistickému svátku kazí pověst 

četné dopingové aféry. První velký šok přišel po roce 1977, kdy se začalo spekulovat o 

vítězství Richarda Virenquea ze stáje Festina. Spolu s dopingovými látkami se dlouhou 

dobu přetřásala i možná korupce. Po Armstrongovi neunikli skandálu ani Floyd Landis, 

Alexandr Vinokurov či Michael Rasmussen. Přísné kontroly výskytu zakázaných látek 

podporujících sportovní výkon a regeneraci jezdců po náročných trénincích odstartoval 

překvapivý test v Bordeaux v roce 1966. Byť se jubilejní stá Tour de France obešla bez 

jediného pozitivního vzorku, už navždy bude tento závod poznamenán pachutí amfetaminu 

a články v novinách budou plné pochybností o fair-play a čistotě tohoto cyklistického 

závodu. 

5 Kulturní události 

Francouzský sport, umění a svátky obecně jsou součástí širšího kulturního rámce. 

V této kapitole se zaměříme právě na rozmanitou kulturu, která nám dává nahlédnout do 

typického rázu této nádherné země a jejích obyvatel. Přestože jsou jednotlivé regiony 

natolik specifické a kulturně výjimečné, dohromady tvoří pestrou jednotnou mozaiku 
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hexagonu, která skýtá netušené krásy a dozvuky dob minulých. Ať už se orientujeme na 

divadlo, malířství, literaturu, hudbu, film či dějiny odívání, všude má Francie významné 

zastoupení. Zejména Paříž je odpradávna považována za obchodní, politické a především 

kulturní centrum Evropy. Rok je tak zaplněný nejrůznějšími festivaly a svátky, které 

každoročně lákají tisíce turistů a návštěvníků. 

Velký úspěch u návštěvníků zaznamenává Svátek kina. Od roku 1985 ho v průběhu 

července navštíví tisíce diváků a filmových nadšenců, kteří po zakoupení jedné vstupenky 

za běžnou cenu, mohou zhlédnout několik filmů za ceny snížené. 

Začátkem měsíce června se město Annecy ve východní části Francie na šest dní 

promění v sídlo Mezinárodního festivalu animovaného filmu. 

Region Basse-Normandie se po skvělých jitrnicích a příjemných lázeňských 

střediscích pyšní Festivalem amerického filmu v Deauville. Probíhá od roku 1975 od 

prvního zářijového pátku do následující neděle. Během deseti dnů plných projekcí navštíví 

město mnoho významných filmových osobností. Mezi ty nejznámější z uplynulých ročníků 

patří například Clint Eastwood, George Clooney nebo Sharon Stone. Jeho britskou 

obdobou je od roku 1990 festival ve městě Dinard. Ten probíhá první říjnový týden a 

představuje novinky anglosaské kinematografie. 

Od roku 1973 bylo lyžařské středisko Avoriaz ležící v těsné blízkosti švýcarských 

hranic centrem Mezinárodního festivalu fantastického filmu. O dvacet let později se 

všichni milovníci neskutečných světů museli přesunout do města Gérardmer, které se 

nachází v lyžaři oblíbených Vogézách. 

Město Lorient ležící v Bretani se každý rok začátkem srpna stává dějištěm Festivalu 

keltské hudby. Kombinace vyhlášených palačinek, keltské kultury a humoru pravidelně 

láká tisíce návštěvníků. 

V jihofrancouzském městě Comminges se od roku 1975 pořádá festival komorní a 

sakrální hudby barokní i té současné. Hudebníci z celého světa se sjíždějí do místních 

katedrál, z nichž je nejznámější Saint-Bertrand-de-Comminges. Nejedná se pouze o 

slavnost hudební. Celá akce si také klade za cíl udržovat a ochraňovat architektonické 

dědictví. 
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Přibližně polovina dubna je ideálním obdobím pro vítání jara. Velkolepý způsob jeho 

příchodu volí každým rokem mladí a nadějní zpěváci v Bourges v regionu Centre při 

hudebním festivalu. 

Jeden z největších rockových festivalů, Eurockéennes, se odehrává začátkem července 

v Belfortu na samotných hranicích se Švýcarskem. Od roku 1989 tvoří dynamická hudba 

po tři dny protipól klidným jezerům regionu Franche-Comté. 

Městečko Marciac se vždy v srpnu stává velkým hudebním klubem. Probíhá zde totiž 

jeden z jazzových festivalů zvaný Jazz in Marciac. Obrovské šapitó, přes šest tisíc míst 

k sezení, otevřené kavárny a bary okolo hlavního náměstí tvoří společně se středověkými 

podloubími báječnou kulisu pro jazzové večery. Dalším festivalem stejného ražení je od 

roku 1960 i Jazz à Juan na jihovýchodě Francie. 

Dlouholetou tradici má Festival Berlioz, jenž je zasvěcen symfonické hudbě. Od roku 

1994 se koná na konci srpna ve městě Côte-Saint-André.  

Rodiště Arthura Rimbauda, Charleville-Mézières na severu Champagne-Ardenne, 

hostí každé dva roky Mezinárodní festival loutek. K vidění jsou jejich nejrůznější podoby a 

návštěvníci se mohou po divadelním představení seznámit i s postupy jejich výroby. 

Současně zde probíhá i masopust. 

Hlavními letními událostmi Akvitánie jsou svátky v Bayonne založené v roce 1932. 

Jedním z nich je i Mezinárodní festival mimů v Périgueux. Region je vyhlášený 

lázeňstvím, rybolovem a surfařským rájem, Biarritzem. 

V Angoulême, městě ležícím na jihovýchodě regionu Poitou-Charentes, můžeme 

každý rok v lednu navštívit Festival komiksu. Scházejí se zde vydavatelé, knihkupci i 

samotní kreslíři, aby se čtenáři oslavili stále oblíbenější literární žánr. 

Jednou z hlavních událostí literárního světa mezinárodního charakteru je březnový 

Knižní veletrh, který je báječnou příležitostí ke shledání, debatám a rozhovorům se 

současnými autory. Jsou zde zastoupeny všechny literární žánry, takže si každý návštěvník 

může najít svého favorita. Jeho obdobou je Dětský knižní veletrh, jenž probíhá 

v Montreuil. 

Od roku 1852 se každý osmý prosinec rozsvítí okna a balkony ve všech domech 

Lyonu. Děje se tak u příležitosti odhalení sochy Panny Marie na vrchu Fourvière, jež 

městu dominuje. Samotný Svátek světel vzešel z této tradice přibližně před 40 lety. 
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Nádherné světelné instalace jsou výsledkem práce skupin výtvarníků, sochařů, techniků a 

osvětlovačů. Také obchodníci vyzdobí výlohy barevnými žárovkami a zároveň tak 

připomenou nadcházející vánoční čas. 

5.1 Festival v Avignonu 

Kořeny festivalu sahají až do roku 1947, kdy byl založen Jeanem Vilarem. První 

ročník otevřela Shakespearova hra Richard II., jež měla oslovit převážně mladé publikum.  

Začátkem července se město promění v divadelní jeviště a přivítá přední režiséry, 

herce, výtvarné umělce, tanečníky a hudebníky. Hlavní dějiště se nachází na nádvoří 

Papežského paláce. Od roku 2004 organizátoři přijímají po sestavení programu do svého 

týmu jednoho nebo dva výtvarníky, tanečníky či choreografy, aby se podílely na 

rozsáhlých festivalových přípravách. Každý ročník je originální, protože se v něm 

promítnou zájmy, názory a preference přizvaných umělců. Pro návštěvníky jsou kromě 

třiceti nastudovaných her připraveny i tematické debaty a výstavy. 

Architektonické památky tvoří nezaměnitelné kulisy pro přehlídku moderního 

scénického umění, která je v současné době jednou z nejdůležitějších mezinárodních 

divadelních událostí kulturního roku. 

5.2 Svátek hudby 

Každý 21. červen od roku 1982 slaví Francouzi svátek hudby, obrázek současných 

městských radovánek. Sklidil nečekaný úspěch a postupně se začal od roku 1985 

(Evropský den hudby) rozšiřovat i do ostatních zemí světa, kde lidé oslavují hudební 

produkci od rocku, přes jazz až ke klasické hudbě. Všude v ulicích, městských parcích, 

zahradách a z náměstí zní rozdílná hudba, probíhají koncerty a každý z návštěvníků a 

posluchačů si najde svůj oblíbený styl. Jak amatéři, tak zkušení muzikanti hrají na pěti 

kontinentech ve více jak sto zemích světa proto, aby předvedli své umění a pobavili sebe a 

kolemjdoucí. Tato kulturní událost vznikla na popud Jacka Langa, ministra kultury, a 

Maurice Fleureta. 

5.3 Filmový festival v Cannes 

Filmový festival v Cannes je jednou z největších událostí kinematografického světa, 

jež probíhá každoročně ve 2. polovině května. Porota ze všech přihlášených soutěžních 
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filmů vybere ten nejlepší, který obdrží Zlatou palmu. Toto ocenění spatřilo světlo světa 

v roce 1955 a stalo se symbolem celého festivalu.  

Neodmyslitelnou součástí ceremoniálu je červený koberec, po kterém se procházejí 

známé herecké tváře. Zvyšuje jeho prestiž a vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní 

událost, každoročně láká pozornost mnoha fotografů a médií. 

Myšlenka festivalu vznikla z iniciativy ministra kultury Jeana Zaye, který chtěl ve 

Francii založit obdobu filmového festivalu v italských Benátkách. První ročník se na 

Francouzské riviéře konal v roce 1946. V 50. letech získal na popularitě hlavně díky 

přítomnosti celosvětově proslulých herců a hereček jako byli Kirk Douglas, Brigitte 

Bardot, Alain Delon, Gina Lollobrigida nebo Sophia Loren. 

Festival v Cannes je v historii pevně zakořeněný. Je však přístupný i modernímu 

umění a jeho originalitě. Otevírá možnosti pro nové režisérské i herecké talenty, 

představuje světu aktuální směry v kinematografii, přijímá novináře a profesionály a za 

dlouhou dobu své existence si na poli obdobných festivalů vydobyl silnou pozici. Od 

samého počátku je věrný svému poslání, tedy objevit a v několika různých kategoriích 

ohodnotit nové snímky, podpořit mezinárodní spolupráci, rozvoj filmového průmyslu a 

oslavit rozmanitost sedmého umění, které je více či méně odrazem současného světa. 

5.4 Literární ceny 

Francouzská literatura se může pyšnit dlouholetou tradicí a celou řadou zvučných 

jmen. Každý rok jsou na přelomu října a listopadu udělovány literární ceny v několika 

různých kategoriích. 

Ceny udělované Francouzskou akademií jsou velmi početné a patří k těm 

nejprestižnějším. Literární ocenění tak obdrží nejen autoři nejlepší povídky, dramatu, 

románu či poezie, ale i děl historických, kritických a filozofických. Významná je i cena za 

prokazování služeb francouzskému jazyku, jeho propagaci a šíření za hranicemi země. 

Každoročně je udělováno na 70 cen. Mezi ty nejznámější patří Velká cena za literaturu 

(založena roku 1911) nebo Cena za poezii a esej. Francouzský literární listopad otevírá 

Cena za román. 

Výhradně ženami je tvořena Akademie Fémina, pojmenovaná podle stejnojmenného 

magazínu. Ten se v roce 1919 spojil se Šťastným životem a došlo i k přejmenování ceny, 

která má nejdelší historii a mohou ji obdržet jak muži, tak ženy. 
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Goncourtovu cenu je možno získat od roku 1903. O laureátovi rozhoduje desetičlenná 

porota, jejíž zřízení ustanovil závětí Edmond de Goncourt. Po ústním několikakolovém 

hlasování následuje slavnostní oběd ve spisovatelově oblíbené restauraci Drouant v Paříži, 

před níž později proběhne vyhlášení a předání ceny. Ve stejnou dobu a na tomtéž místě je 

udělena Cena Théophrasta Renaudota, jež byla založena v roce 1926. 

Dalším vyznamenáním je Cena Interallié, kterou za nejlepší román obdrží jeden 

z žurnalistů. 

Výčet literárních odměn uzavřeme Cenou Médicis. Od roku 1958 ji mohou obdržet 

spisovatelé, kteří nejsou, i přes velký talent, moc známí. Vyhlášení probíhá pár dnů po 

předání Ceny Fémina v Paříži. 

6 Ostatní festivaly a svátky 

Vzhledem k rozmanitosti dané problematiky jsme se rozhodli zařadit i kapitolu, která 

obsahuje obyčeje typické pro jednotlivé regiony. Zařazujeme do ní květinové festivaly, 

gastronomické, zemědělské a průmyslové veletrhy a svátky Johanky z Arku. 

Zajímavou tradicí na Azurovém pobřeží je Festival citronů v Menton. Ve 20. století se 

město zapsalo do širšího povědomí jako první a velmi důležitý producent citronů na 

kontinentu a začalo se mu přezdívat „Město citronů“. Tuto významnost ještě v roce 1929 

podtrhl nápad jednoho hoteliéra na uspořádání výstavy květin a citrusových keřů. 

Myšlenka se ujala a po pár následujících ročníků se expozice těšila nebývalé oblibě. Proto 

se ji představitelé města rozhodli po pěti letech povýšit na citronový festival. Během něj se 

dostávají na výsluní ozdobené vozy plné krásných pomerančů a dalších citrusů, jimž se 

v této prosluněné lokalitě u Středozemního moře výjimečně daří. 

Květinové průvody se konají hned v několika francouzských regionech. Původní 

nápad zahradníků v alsaském Sélestatu, tedy ukázat kvalitu pěstovaných květin a zeleniny, 

přerostl v roce 1929 v první ročník velkého průvodu přibližně patnácti vozů, jehož 

tématika se každým rokem mění. Kulisy jsou tvořeny různobarevnými jiřinami a karafiáty. 

V polovině dubna se La Tranche-sur-Mer rozzáří pestrými tulipány a hyacintami. Corso 

doplňují mažoretky, tanečníci a četné koncerty hudebních skupin. Tisíce tulipánů poslouží 

k dekoraci lodí v Mazeau. Ty se za přítomnosti publika plaví po místním velkém kanálu až 

do přístavu. Ve stejném regionu ležící město Saint-Étienne-de-Monluc rozjasní při 
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podobné akci narcisky. Krásu těchto jarních květin můžeme v dubnu obdivovat i ve městě 

Gérardmer, kde se návštěvníci pravidelně zapojují do festivalových příprav. Z lesů okolo 

Compiègne pocházejí tisíce konvalinek, které zdobí ulice, kudy za doprovodu vozů 

prochází královna konvalinek se svými dvorními dámami. Stejně tak je tomu 

v Rambouillet. K akci se tradičně připojují folklorní taneční a hudební skupiny. 

S květinami souvisí i Mezinárodní festival zahrad v Chaumont-sur-Loire, který 

každoročně umožňuje mladým a nadaným zahradním architektům, aby předvedli svoje 

umění. 

Veletrhy a tzv. salony jsou ve Francii velmi oblíbené a hojně navštěvované akce. 

Jednou z nich je i Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky. Koná se každé dva roky 

v polovině června na letišti Le Bourget nedaleko Paříže. Velkému zájmu se jednou za dva 

roky těší i Pařížský autosalon. Probíhá na výstavišti ve Versailles, kde můžeme obdivovat 

nové modely vozů a při debatách s konstruktéry se seznámíme s použitými moderními 

technologiemi. V roce 2010 zde byly představeny originální ekologické elektromobily. 

Obdobný průběh má i Mezinárodní veletrh vodních sportů. Originálním plavebním 

svátkem celosvětového věhlasu je i Mezinárodní výstava lodí v přístavu Minimes v La 

Rochelle nazvaná Grand Pavois. Versailles se každoročně stává dějištěm Mezinárodního 

zemědělského veletrhu. Pěstitelé z celé země zde vystavují své plodiny a ukazují tak 

bohatství jednotlivých regionů. Na východ od Paříže se nachází město Coulommiers, ve 

kterém se na konci března koná Mezinárodní veletrh sýrů a vín. Tato gastronomická 
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Východofrancouzský region Rhône-Alpes je domovinou originálního Beaujolais 

nouveau. Jedná se o mladé víno odrůdy gamay, jejíž červené a fialové hrozny dozrávají 

velmi rychle. Celonárodní se tradice stala až po oficiálním zápisu roku 1951. Do té doby 

vyráběli vinaři vína horší kvality a předčasně je vydávali za pravé Beaujolais. To se ovšem 

musí otevřít až třetí listopadový čtvrtek o půlnoci. Teprve od té doby se může zvolat známé 

heslo „Beaujolais nouveau est arrivé!“ („Nové Beaujolais je tady!“). Svátek svěžího a po 

ovoci vonícího vína, které má každý rok jinou chuť, je příležitostí k firemním večírkům 

nebo hezkým chvílím s blízkými u sklenky aromatického lehkého vína. Pro vinaře 

znamená konec sezónních prací. Region není známý jenom díky četným vinicím. Je 

oblíbený hlavně u cyklistů a milovníků turistiky pro své značené stezky v krásné přírodě. 
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V samotném srdci Burgundska, v Beaune, se každoročně koná listopadová charitativní 

aukce vín. Jejich milovníci, znalci a profesionálové se scházejí, aby podpořili místní 

hospice a spojili tak příjemné s užitečným. Vinicemi proslavený region láká místní i turisty 

k projížďce na lodi po některém z mnoha kanálů. 

Během března můžeme v hlavním městě navštívit obrovskou pouť. Ať už ke 

střelnicím, nebo k četným atrakcím či ohňostrojům, pařížská La Foire du Trône láká 

k pobavení všechny věkové generace. 

Uzeninami a zelenou čočkou proslavený zemědělský region Auvergne je báječným 

místem pro dovolenou. Mnoho rodin s dětmi tak každé letní prázdniny vyráží do parku 

Vulcania, kde můžeme navštívit přednášky a tematické výstavy, proletět se balonem nad 

vulkány a pozorovat stáda skotu na okolních pastvinách. 

V přehledu francouzských folklorních zvyklostí bychom určitě neměli opominout 

svátky zasvěcené Johance z Arku. Ty nejznámější probíhají začátkem června v Remeši a 

na přelomu dubna a května v Orléans. Většinou mají obdobný průběh – průvod 

francouzských králů, slavnostní mše, oslavná řeč a průvod Panny Orléanské městem. 

Postupem doby se přidaly přehlídky a koncerty oživené ukázkami dobových tanců a 

dalších aktivit. V Remeši navíc Johanka doprovází Karla VII. ke korunovaci. Poté se 

přihlížející shromáždí u radnice a pochutnávají si na aperitivu. Slavnost v Orléans končí u 

jezdecké sochy mladé hrdinky, kde jí vzdávají hold. 

Na konci května probíhá v jihofrancouzském městě Nîmes tradiční slavnost zvaná La 

Féria. Turisté a obyvatelé mohou, stejně jako ve Španělsku, navštívit arény a zhlédnout 

býčí zápasy, pobavit se a zatančit si na koncertech, popít v pouličních barech oplývajících 

živou a veselou atmosférou. Svátek zahajuje průvod městem, u něhož nechybí ozdobené a 

osvětlené vozy. 

Poprvé měli návštěvníci města Montélimar možnost poznat výrobní procesy a 

ochutnat různé druhy nugátu na konci července roku 2012. Jedná se o sladkost na bázi 

medu, pražených mandlí, pistáciových a jiných oříšků a vyšlehaných vaječných bílků. 

Letitý věhlas a roční produkce 4 500 tun této cukrovinky přispěly k uspořádání svátku v 

„bráně Provence“, jak se Montélimaru přezdívá. 

Souhrn svátků uzavřeme Mezinárodním dnem Frankofonie, který byl Mezinárodní 

organizací Frankofonie (OIF) ustanoven na 20. března. Toto sdružení vzniklé v roce 1970 
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seskupuje všechny frankofonní země, propaguje jazyk, společné hodnoty a kulturu. 

V současné době je takových zemí 77. Samotný pojem frankofonie poprvé použil 

zeměpisec Onésime Reclus, jenž potřeboval pojmenovat společenství francouzsky 

mluvících lidí a zemí, kde je jazyk rozšířen. Pro mluvčí, kterých je podle posledního 

průzkumu (2010) přibližně 220 milionů, se používá označení frankofonie s malým „f“, pro 

zřízení zajišťující spolupráci mezi zeměmi zase Frankofonie s velkým počátečním 

písmenem. Konec března je tak většinou spojen s projekcemi frankofonních filmů, 

přednáškami a dalšími aktivitami, jež tento jazyk podporují.  
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Závěr 

Hlavním cílem práce s názvem Církevní a světské svátky ve Francii bylo seznámit 

čtenáře s průběhem jednoho kalendářního roku z pohledu francouzských svátků, 

církevních i světských, a nejznámějších událostí sportovního a kulturního života. 

Svátky a tradice jsou řazeny nejdříve podle významnosti, poté sledují občanský 

kalendář, který je ve společnosti zakotven. 

Práce se vždy nejprve zabývá stručnou historií a vývojem jednotlivých svátků, 

lidových tradic či rodinných zvyků. Následně se detailněji zaměřuje na popis jejich 

průběhu a související symboliku. 

První skupinu tvoří církevní svátky. Kapitoly jsou uvedeny vhledem do historické a 

současné situace třech nejvíce zastoupených monoteistických náboženství ve Francii – 

křesťanství, islámu a judaismu, jejich stručnou charakteristikou, základními myšlenkami a 

chápáním kalendáře. Uspořádání křesťanských svátků koresponduje s průběhem 

liturgického roku. 

Nejdříve se zaměřujeme na svátky Vánoc. Adventní období se nese ve znamení 

příprav na Štědrý den. Vánoční stromky jsou ozdobené, domy uklizené a velkolepé hostiny 

probíhají až do pozdních večerních hodin. Otec Vánoc roznáší dárky, které si děti rozbalí 

až na Boží hod. Nejvýraznějším symbolem svátku l’Épiphanie, který Francouzi slaví 6. 

ledna, je tříkrálový koláč, který má v různých regionech odlišnou podobu. Detailněji se 

zaměřujeme na masopustní oslavy, jež předcházejí Velikonocům, nejdůležitějšímu svátku 

liturgického roku. 

Naše pozornost se dále zaměřuje na dva výrazné muslimské svátky, Íd-al-Fitr a Íd-al-

Adhá. První z nich se vyznačuje bujarými oslavami v ulicích, ten druhý patří 

k nejmasovějším obětním svátkům, protože během něj zahynou na celém světě miliony 

zvířat. 

Stejně jako všichni věřící, tak i Židé prožívají svátky v poklidné atmosféře, kladou 

důraz na přesně daný průběh tradic a zvyků, sblížení s ostatními lidmi a vzpomínku na 

předky. Na rozdíl od světských bujarých silvestrovských oslav se každý Žid zaměřuje na 

studium a předčítání Tóry, rozjímání a urovnání vztahů s blízkými. O Sukotu hostí své 

přátele a známé v chýši nazvané suka. Během Chanuky rádi hrají karty, hru dreidl a 
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zapalují devítiramenný svícen chanukija. S oslavami je všeobecně spojena i hojná 

konzumace vína a dobrého jídla. 

Druhou skupinou jsou národní a světské svátky. Během státních svátků, které byly 

oficiálně ustanoveny v roce 2008, mají Francouzi volno a mohou se věnovat oslavám a 

rodině. Nejdůležitějším národním svátkem je 14. červenec, při němž probíhá tradiční 

průvod po Champs-Élysées a velkolepý ohňostroj. 

Svátek všech zamilovaných, Svatý Valentin, Svátek matek a Svátek otců patří mezi 

zvyky, při nichž obdarováváme své blízké drobnostmi. Jedná se o obyčeje inspirované 

americkými modely, které mají často komerční podtext a těží z nich hlavně prodejci 

sladkostí a dárků. Svátky tohoto typu můžeme opět rozdělit na světské a církevní. Do 

světských lze ještě zařadit 1. duben a Svátek hudby. Z církevních svátků můžeme jmenovat 

l’Épiphanie a Hromnice. 

Kapitola Sportovní události seznamuje čtenáře s nejznámějšími závody, které v zemi 

galského kohouta probíhají. Největší pozornost je zaměřena na Rallye Paříž-Dakar a 

největší cyklistický svátek Tour de France. Obě dvě soutěže jsou provázeny značnou 

medializací a těší se zájmu mnoha sportovních nadšenců. 

Francouzský kulturní rok je velmi bohatý na nejrůznější prestižní události. Větší zájem 

věnujeme oslavám filmu, které jsou za přítomnosti významných hostů korunovány 

Filmovým festivalem v Cannes. Práce se dále zaměřuje na hudební akce. Zastoupení mezi 

nimi nachází komorní hudba, sakrální hudba, rock i jazz. Napříč Francií probíhá velké 

množství festivalů. Hlavní událostí je pak Svátek hudby, při němž se všechny styly při 

pouličních koncertech a představeních dokonale promísí. Konec kapitoly pojednává o 

literárních cenách, které jsou na podzim udělovány autorům nejlepších knih různých žánrů. 

Poslední kapitola nazvaná Ostatní svátky a festivaly mapuje události regionálního a 

folklorního charakteru. Zajímavou tradicí se pyšní město Menton na Azurovém pobřeží, 

kde se každý rok koná svátek citrusů. Dále se věnujeme jarním průvodům, jejichž 

neodmyslitelnou součástí jsou nádherně ozdobené alegorické vozy a tisíce barevných 

květin. Naši pozornost si zaslouží i honosné výstavy a tzv. salony. Výčet regionálních 

svátků je nadále doplněn o tradici mladého ovocného vína nazvaného Beaujolais nouveau. 

V této kapitole připomínáme také svátky Johanky z Arku, mladé hrdinky, jejíž oslavy mají 

v Remeši a Orléans obdobný průběh. Práci uzavíráme Mezinárodním dnem Frankofonie, 
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během něhož jsou promítány filmy, probíhají různé debaty a další aktivity na podporu 

francouzského jazyka a kultury. 

Vzhledem k rozsahu studované problematiky není možné zmapovat všechny svátky, 

obyčeje, jejich různé obměny a variace ve všech francouzských regionech. Práce v tomto 

ohledu dostála svých nastavených cílů, tedy stručného výčtu ve Francii slavených 

církevních a světských svátků, sportovních událostí, kulturních a folklorních festivalů. 

Dále by bylo možné práci doplnit o hlubší studium jednotlivých církevních tradic a 

jejich provázání. Stejně tak by si větší pozornost zasloužily četné regionální a folklorní 

zvyky.  
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Résumé 

Le sujet principal de notre mémoire de licence, intitulée Církevní a světské svátky ve 

Francii, est d’abord d’étudier et de décrire les fêtes et les festivals pendant une année. A 

cette fin, on divise les fêtes en cinq groupes principaux : les fêtes religieuses, civiles, les 

événements sportifs, culturels et folkloriques. Étant donné qu’on est limité par l’étendue du 

travail et que le sujet est vaste, on choisit les événements les plus connus. Avant d’observer 

les fêtes l’une par l’une, il faut rassembler la littérature et les sources électroniques, 

principalement le site de la République française. On analyse les sites officiels particuliers. 

Avant d’étudier une année fériée, on doit inclure un traité historique sur le calendrier 

et ses types. On peut définir le mot calendrier comme un système servant à la périodisation 

des jours, des semaines et des mois pendant une année. Ce système s’appuie sur les corps 

célestes et ses mouvements. On distingue le calendrier lunaire, solaire et lunisolaire. 

Premièrement, on procède aux fêtes religieuses. Faute de statistiques religieuses 

réalisées par le service public, on ne connait pas les chiffres des fidèles. Bien que la 

collection de ce type d’information soit interdite, les enquêtes sont libres. Grâce aux 

sondages publics, il est possible de reconnaitre l’appartenance religieuse en France. Dans 

le présent mémoire, on s’intéresse aux religions monothéistes – le christianisme, l’islam et 

le judaïsme. 

Le christianisme est une religion la plus répandue dans le monde entier. Une année 

liturgique s’appuie sur les moments clé de la vie de Jésus Christ et les histoires de Nouveau 

Testament. On examine l’Avent, temps préparatoire, les jours des Saints et la fête de Noël 

pendant laquelle Jésus est né. On complète le travail par le jour de Saint-Nicolas qui est 

fêté essentiellement en Alsace et dans les régions nord et nord-est. On sait que le Carnaval 

est une festivité très populaire et folklorique. A l’aide d’un géant en carton-pâte, les 

habitants se débarrassent de tous les maux de l’année dernière et placent en lui leurs 

espoirs pour l’année nouvelle. Ils se déguisent, se maquillent et participent aux cortèges 

dans les villes. Les parades des masques et des concerts font partie intégrante de Carnaval. 

Le mot islam désigne le fait de s’abandonner. C’est-à-dire, s’abandonner à Alláh, le 

seul dieu. Il s’agit de la foi qui se fonde sur le Coran. Dieu nous a transmis par le prophète 

Mouhammad cinq piliers qu’on doit suivre. Ce sont les suivants : la profession de foi, la 

prière, l’aumône pour les pauvres, le jeûne et le Pèlerinage à La Mecque. Le mois de jeûne, 

ramadan, est marqué par une série d’interdictions. Il se termine par Íd-al-Fitr pendant 
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lequel les gens peuvent boire l’alcool, manger et s’amuser dans les rues. Au contraire, Íd-

al-Adhá est une festivité sanglante. Les Musulmans doivent sacrifier millions d’animaux, 

généralement des vaches et des chèvres. Depuis 2011, en France, les femmes musulmanes 

ne peuvent pas s’habiller en burqa, niquab ou vêtements qui couvrent leurs visages. 

Le judaïsme est l’une des plus anciennes religions. En France, le nombre de croyants 

n’est pas élevé. La foi est marquée par une différence – le jour commence avec la tombée 

de la nuit. Dans notre mémoire, on analyse en détail Pessa’h, Roch Hachana, Yom 

Kippour, Souccot, Hannouka et Pourim. 

En France, on peut diviser les fêtes en deux groupes : les jours fériés et les jours non-

fériés. Ces premiers sont des jours commémoratifs, religieux ou civiles à date mobile ou à 

date fixe. On étudie en détail onze jours fériés. Principalement, ils commémorent les 

moments importants de l’histoire française. La fête patriotique et nationale, c’est le 14 

juillet. Elle célèbre la prise de la Bastille par un grand défilé et un feu d’artifice sur les 

Champs-Élysées. Le 1
er

 mai, c’est la Fête du travail. Le 8 mai commémore la fin de la 

Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 11 novembre rappelle la fin de la Première 

Guerre mondiale en 1918. 1
er

 janvier célèbre le Nouvel An. Le lundi de Pâques, 

l’Ascension, le lundi de Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint et le Jour de Noël sont les 

jours religieux d’origine chrétienne. 

Bien que les jours non-fériés soient commémoratifs, ils n’ont pas un caractère national 

et patriotique. On s’intéresse à la Saint-Valentin qui glorifie tous les amoureux. Le 1
er

 

avril, c’est le temps pour les blagueurs et les fausses nouvelles. La fête des Mères et la fête 

des Pères, ce sont les occasions pour rendre hommage à nos parents. 

Soit individuels, soit collectifs, les Français aiment les sports. Ils passent leur temps 

libre dans la nature avec la famille et les amis. La pétanque, c’est un sport pour toutes les 

générations. Dans notre mémoire, on étudie en détail le Rallye Paris-Dakar qui est 

consacré aux véhicules tout-terrain. Tour de France est une fête cycliste. Quoiqu’elle soit 

marquée par le dopage, elle est populaire dans le monde entier. 

En France, au cours d’une année, les Français préparent beaucoup de festivals et fêtes. 

La manifestation internationale de l’art théâtral la plus connue est le Festival d’Avignon 

d’été. La Palme d’or est un symbole de Festival de Cannes, une fête cinématographique qui 

attire chaque mai des milliers de visiteurs, spectateurs et photographes. L’année culturelle 

se termine par l’automne littéraire. Le Grand Prix du roman de l’Académie française, Le 
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Prix Fémina, Le Prix Goncourt, Le Prix Renaudot, puis, Le Prix Interallié et, enfin, Le Prix 

Médicis. Ce sont les récompenses littéraires prestigieuses que les meilleurs auteurs peuvent 

obtenir. 

Dans le dernier chapitre, on étudie les salons, les expositions, les fêtes folkloriques et 

les événements locaux. Il s’agit de festivités régionales. On analyse en détail les corsos 

fleuris, les fêtes Johanniques et les salons variés. Notre travail s’achève sur la Journée 

internationale de la Francophonie qui se déroule le 20 mars et célèbre la langue française 

dans le monde entier. 

Étant donné qu’on est limité par l’étendue, on n’a choisi que les événements les plus 

importants et les plus connus. L’étude des fêtes est intéressante et vaste. On pourrait 

approfondir notre mémoire par des analyses des fêtes plus détaillées et par l’explication de 

relations entre tous les événements religieux et folkloriques. 
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