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V‰e zaãíná dobou adventní. Slovo ad-
vent je odvozeno z latinského adventus
a znamená pfiíchod. âeká se na narození
JeÏí‰e Krista. Je to tedy doba pfiíprav na
samotné Vánoce. Trvá ãtyfii nedûle pfied
svátkem Narození Pánû, ãili BoÏím hodem
vánoãním. âas adventu by mûl b˘t dobou
klidu, odpoãinku, rozjímání a oãekávání.
S tím souvisí i zapalování ohnû ãi svûtla
jako symbolu Ïivota. Mnoho lidí si tak
v tomto ãase zapaluje adventní vûnec ne-
bo si domÛ pfiiná‰í betlémské svûtlo.

KdyÏ pfieskoãíme nûkolik dní a dosta-
neme se k ãasu tûsnû pfiedvánoãnímu, 
kaÏd˘ si vybaví shánûní vánoãního stro-
meãku. Mnoho lidí uÏ zdobí stromek umû-
l˘, ale pofiád je i dost tûch, ktefií nedají 

dopustit na pravou vÛni jehliãí. PÛvodní
v˘znam vánoãního stromu pochází z po-
hansk˘ch tradic, kde je strom vnímán jako
symbol obnovy rÛstu, plodnosti a vítûzství
Ïivota. Máme dochováno, Ïe vánoãní stro-
meãek se v Evropû zdobil jiÏ v 16. století.
U nás je tato tradice kladena do 19. stole-
tí, kdy se nejprve stal souãástí vánoãních
oslav ve ‰lechtick˘ch kruzích, ale poté se
roz‰ífiil i do mûstsk˘ch rodin a na venkov.
Nejprve byl vánoãní stromeãek zdoben ja-
blky, ofiechy, ‰i‰kami, vlastnû v‰ím, co pfií-
roda nabízela, ale postupnû se zaãaly pro-
sazovat papírové ozdoby, ozdoby ze slámy
nebo z foukaného skla. 

K VánocÛm také neodmyslitelnû patfií
nejrÛznûj‰í pochoutky. I kdyÏ se v prÛbûhu

nûkolika staletí skladba pokrmÛ velice pro-
mûnila, nûkterá jídla nám pfiesto zÛstala.
Slavnostní ‰tûdroveãerní veãefii si mnozí
lidé nedovedou pfiedstavit bez vánoãního
kapra. Ryba mûla ve vánoãní tradici své
místo jiÏ odpradávna. Podle Evangelia by-
la mezi dary, které dostal právû narozen˘
JeÏí‰ek. Stala se tak symbolem prvních
kfiesÈanÛ. Rybníkáfiská tradice na‰ich krajÛ,
jeÏ sahá do 16. století, spolu s pfiízniv˘mi
podmínkami zpÛsobily, Ïe se u nás velmi
dafiilo chovu kaprÛ. Proto není náhodou, Ïe
se do ãesk˘ch domácností dostal právû ka-
pr. Své místo si získal v 19. století a po-
stupnû se tak stal dÛleÏit˘m symbolem ães-
k˘ch Vánoc.

Dal‰ím pokrmem, kter˘ zdobí vánoãní
tabuli snad ve vût‰inû domácností, je vánoã-
ní peãivo, ãili cukroví a vánoãka. Vánoãka
patfií mezi na‰e nejstar‰í známé peãivo a ja-

ko vánoãní dárek byla uÏívána jiÏ v 15. a 16.
století. Tehdy podle tradice chodili pekafi‰tí
uãenci a mistfii na ·tûdr˘ den v prÛvodu na
PraÏsk˘ hrad a nosili nejvy‰‰ímu purkrabí-
mu obrovskou vánoãku.

V neposlední fiadû k VánocÛm patfií také
dárky. I jejich tradice sahá do dávn˘ch dob
a souvisí se ‰tûdrostí, pohostinností a se
vzájemn˘m obdarováváním. Tento zvyk se
praktikoval ve mûstech, na vesnicích, mezi
bohat˘mi i chud˘mi. Lidé o „svat˘ch 
nocích” obdarovávali nejen své blízké
a pfiátele, ale také sluÏebnictvo, koledníky
a dokonce i dobytek. Dar se tak stal sym-
bolem navazování, udrÏování a upevÀování
lidsk˘ch vztahÛ.    
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Adventní vûnec a vánoãka – jsou jedny ze symbolÛ Vánoc. 
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Opakuje se to rok co rok a pociÈuje to více ãi ménû kaÏd˘ z nás.
Vánoce. UÏ nám zase klepou na dvefie. Pro obchodníky kaÏdo-
roãní Ïnû. V ulicích se leskne pestrá vánoãní v˘zdoba, odev‰ad
znûjí koledy a na vánoãních trzích voní svafiené víno. Zkrátka aÈ
chceme ãi nechceme, v tomto období na nás vánoãní blázinec
útoãí ze v‰ech stran. Proto by nebylo od vûci, abychom se na
chvíli zastavili a alespoÀ ve struãnosti si pfiipomnûli v˘znam
nûkter˘ch tradic a zvykÛ, jeÏ o Vánocích i dnes bûÏnû uÏíváme.
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