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                   Mikuláš měl  letos velmi početnou družinu.   

 

 



     MILÍ PŘÍLUČANÉ, dostáváte na stůl vánoční čislo Příluckých 
ozvěn. Snažili jsme se, aby se v něm trochu promítala atmosféra 
Vánoc, neboť Vánoce jsou nejkrásnější svátky, na které se těší malí a 
velcí, mladí i ti starší.  Jenom se mě zdá, že v poslední době je všude 
příliš shonu a spěchu. Někde jsem četl, že je třeba zavčas brzdit, aby 
člověk vplul do vánočních svátků hezky pomalu a s vnitřním klidem a 
dobře naladěn. Pokud pojede velkou rychlostí, tak zabrzdíte až  na 
konci roku a to už bude pozdě.  

Ctěné hospodyňky chtějí mít na Vánoce všechno čisté a voňavé a 
proto smejčí, uklízí, leští. Snaží se mít doma vše nablýskané, aby se 
to třpitilo, jako betlémská hvězda. V televizi vtipně říkali, že Vánoční 
svátly mají být svátky klidu a ne úklidu. Ale ony mají Vánoce i jiný 
rozměr. Věřící lidé vnímají duchovní rozměr, protože se narodil 
Ježíšek, ale pro všechny jsou to svátky, kdy můžeme udělat jiným 
lidem radost. Jak jsme to udělali my, se dočtete v článku o Zpívání u 
vánočního stromečku,  dále máme připraveno povídání O vodění 
berana a jako dárek zlatou stuhou ovázaný, jsme připravili rozhovor s 
Evženem Gogelou. Zajímavé budou určitě i předvánoční obyčeje na 
Valašsku, kde se mnozí dozvíte, proč s námi už druhý rok chodí v 
kostýmu i Lucie.   

Závěrem mě dovolte popřát Vám za všechny radostné a požehnané 
Vánoce v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku pevné zdraví, 
štěstí a pohodu. Nám si dovolím popřát elán, abychom i v roce 2014 
mohli s chutí připravovat akce pro všechny sousedy a přátele, kteří se 
chtějí bavit netradičně a s námi.   

 

VTIP PRO DĚTI 

Pepíček nechce jíst. Pepíček nechce jíst. Matka ho přemlouvá: 
“Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička s 
polévkou nastupující lidé.” 
Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, volá: 
“Konečná, všichni vystupovat!” 



OKOLO PŘÍLUK CHODÍME A BERANA VODÍME  

mohli zpívat účastníci 6. 
vodění berana v naší 
místní části. Všechno     
šlo jak na drátkách až do 
8 hodiny ranní, kdy se 
moje Anežka uvelebila 
v koupelně, aby jí Eliška 
Gogelová namalovala po-
dobu Kleopatry. Říkám    
si:„Holky nemají za 15 
minut co dělat“. Ale po půl 
hodině jsem tam vletěl, že 
bych ještě potřeboval 
vystřihnout díry na oči do 
šátku na kostým Zorra. 
„Tak si to vystřihni sám“ 

přišla odpověď z koupelny. A taky to tak dopadlo. Všichni jste to viděli, 
jenom já jsem nic celou cestu pořádně neviděl. Ovšem další kostýmy 
byly parádní.  

Tři mušketýři se přímo 
nabízeli do objektivu 
fotoaparátu, ač měl 
Athos problémy s kní-
rkem, který byl moc 
těžký, vzhledem k jeho 
lehké postavě. Vše vy-
řešila tužka na obočí. 
Chaplin byl jako vy-
střižený z černobílého 
filmu, nádherné byly 
jeho nožní prostocviky.  
Hladká Kleopatra byla 
nádherná a vytvořila 
dvojici se zarostlým 
Caesarem.  



  Marně ukazoval 
Zorro černé triko 
s milostným nápi-
sem. Další nádher-
nou dvojicí byly 
sestry Rettigovy, 
Magdaléna a Dobro-
mila. Jako kdyby 
právě přicestovaly 
v čase z 19. století. 
1.republiku zastupo-
val Dobrý voják 
Švejk a paní Mü-
llerová. Berly, vozík, 
čepice, rekvizity byly 
prostě dokonalé. Jenom ty sjeté letní gumy na vozíku dělaly z kopce 
vozík neovladatelný. Mafii zastupoval Kmotr v obleku s nafukovacím 
samopalem.  

V průvodu nebyla nouze ani o historické postavy. Pomyslný pár vytvořila 
česká Eliška Přemyslovna a rytíř Godefroy de Bouillon, ochránce Svatého 
hrobu v Jeruzalémě. Rudé bojovníky zastupoval Vinnetou s Ribannou. 
Oba byli překvapivě 
stejného pohlaví. Za 
bledé tváře zaska-
koval dobrácký Sam 
Hawkens, jenom hi, 
hi, hi nám nějak ne-
dělal. Slavný fran-
couzský vojevůdce 
Napoleon Bonapa-
rte, se cestou na 
Slavkov zastavil i u 
nás a marně zde 
hledal své pluky a 
švadrony. Klobouk 
ovšem našel na 
hlavě,  



byl velký a dvourohý. I Napoleon 
byl překvapivě stejného pohlaví 
jako Vinnetou a potom, že ženy 
nemají stejná práva jako muži. 
Kolem průvodu celou dobu poletoval 
v černém a uplém obleku Batman a 
i přes černou masku bylo vidět, že 
může oči nechat na herečce Audrey 
Hepburnové, která si vyšla jako 
slavná diva pouze nalehko 
s kabelkou a v černobílém kabátku.  

Do trasy našeho průvodu jsme letos 
poprvé zařadili i část „rezidence“, 
kde jsme si na ulicích Nebeská a 
Hvězdná připadali jako v sedmém 
nebi. Jako správný kompars, neboť 
to byly, jak jste správně uhodli, filmové a historické postavy, jsme měli i 
svého režiséra. Kus šel s námi skutečný a živý „rejža“ Evžen Gogela, 
který si statečně nesl i svou režisérskou stoličku. Dvakrát se pokusil 
zorganizovat bojovou scénu, ale dopadlo to tak, že jsme mohli 
konkurovat i slavnému filmu „Proti všem“. Přijetí bylo vřelé, občerstvení 

bylo všude parádní, destiláty tekly 
proudem, za což Vám všem, kdož 
jste čekali u svých obydlí, patří 
velký dík. Mnozí zaznamenali jednu 
hudební změnu. Tentokráte s námi 
nešli jako hudební těleso 
„Dlabajovi“ kluci z Veselé, ale hrála  
náhradní parta z okolí. Bylo to 
dobré, sólo na saxofon se na 
Pančavě moc líbilo. Ale zůstáváme 
věrni našim muzikantů, protože 
starého psa novým kouskům 
nenaučíš, aneb když něco funguje, 
není důvod to v žádném případě 
měnit. 

 



MIK, MIK, MIK, MIKULÁŠ PŘIŠEL S ČERTEM NA GULÁŠ   

 ozývalo se 7. prosince 
po 17 hodině na rozcestí 
ulic Pekárenská a U 
Přístavu, kde probíhala 
Mikulášská nadílka, která 
byla součástí programu 
již pátého Zpívání u 
vánočního stromečku. To 
se neslo v pohodovém 
předvánočním duchu. 
Vokální sbor ze Zlína 
udělal atmosféru před  
rozsvícením, které jsme odpočítali spolu s kouzelnou větou: “Stromečku 
rozsviť se”. Děti už po očku vyhlíželi Mikuláše a tak jim vůbec nevadilo, 
že vystoupení dětského souboru Maryjánek bylo kratší než obvykle. 
Vadilo to Mikulášovi, který ještě dával do kupy pekelnou chásku, která 
místo přitápění pod pekelným kotlem, zahřívala se úplně jiným palivem. 
Ještě, že je spolehnutí aspoň na anděly, zabrumlal si pod bilé vousy 
Mikuláš.  

Jeden anděl byl totiž u 
andělské pošty, kde 
rozdával předtištěná 
přání Ježiškovi i s 
originálním razítkem 
Ježíškova pošta. Mám 
to fakt těžké, 
lamentoval si v duchu 
dále Mikuláš, Santa 
Claus chodí sám, Děda 
Mráz jakbysmet, jenom 
já mám na starosti 
celou družinu 
napřirozených bytostí.  

 



Konečně vyrazili směrem k rozsvícenému 
stromečku, aby přišli právě v čas. 
Maryjánek právě dozpíval, když Laďa 
ohlašoval příchod sv. muže.     V zápětí 
začala nadílka, děti bylo hodně a 
všechny chtěly zazpívat, některé zpívaly i 
ve skupinách. Když nadílka skončila, 
vzali si slovo holky seniorky Lidky 
Bařinkové  a příluckým údolím se začaly 
linout koledy. Lidé si chodili na svařák, 
děti na čaj, všichni na sladké cukroví. 
Kdo chtěl mohl si vyzkoušet tradiční 
vánoční zvyky. Někdo lil olovo, někdo 
krájel jablíčka, někteří pouštěli lodičky. A 
všem bylo dobře na těle i na duši. 

A ještě lépa  nám bylo, když éterem 
zasvišlěla zpráva, že výtěžek z akce bude věnován na Vánoční strom  
Rádia Kiss Publikum, který plní vánoční přání dětem z dětských domovů. 
Splnili  jsme přání  pěti dětem, které si napsali o sáňky, auto na dálkové 
ovládání,koloběžku, přehrávač MP4 a flash disk 32MB. Přál bych všem 
zažít ten nádherný pocit, když jsme pod vánoční stromečkem v Tescu 
předávali dárky.  

Moc Vám všem 
děkujeme za příspě-
vky a doufáme, že se 
dětem budou dárky 
líbit. Ovšem to, co by 
opravdu chtěli, jim 
splnit nemůžeme. Je 
fajn, že děti prostře-
dnictvím svých ro-
dičů pomáhají jiným 
dětem, které v ži-
votě nemají takové 
štěstí, aby měly 
stabilní rodinu a 
zázemí.    



ŽIJÍ MEZI NÁMI ANEB VÝLET DO SVĚTA FILMU  

Každý rok se Vám snažím ve vánočním čísle 
zprostředkovat rozhovor s osobností, která žije 
mezi námi. Nápad na rozhovor s Evženem 
Gogelou jsem nosil v hlavě dlouho a před 
Vánocemi slovo dalo slovo a tady je výsledek. 
Evžen se sám charakterizuje jako  „přílucká 
náplava“. Spisovatel – román  „Hříchy nezletilých 
aneb Důtka ředitele školy“ (Albatros 2003); 
filmový a TV scénárista, dramaturg a režisér, 
např: Z pekla štěstí 2, Tajemství staré bambitky, 
Kameňák 1-3, Česko hledá Superstar 1-3, Clever, Český slavík, Česká 
miss, Helena, Rady ptáka Loskutáka apod.   

Poslední dobou jsi znovu vešel ve známost tím, že točíš  nový 
celovečerní  film, o čem bude? Hodně se toho podle tisku točilo ve Zlíně 
a dokonce televizní štáb zavítal i do Příluk. 

Film se jmenuje Intimity a je to 7 intimních pohledů do milostného 
života 7 párů. Vlastně je to jeden milostný příběh od puberty do 
důchodu, rozdělený do 7 fragmentů. Město, kde se film odehrává, je 
Zlín, byť se tu točila jen třetina filmu (4 dny). Na Příluku (na vyhlídce) 
točila dvojice Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. V reálu jsou do sebe 
zamilovaní, ani nemuseli hrát,… ale hrajískvěle ☺  Pokud to dobře půjde, 
diváci ve Zlíně uvidí film v květnu 2014. 

O Vánočních svátcích se bude opakovat divácky oblíbená pohádka  
Tajemství staré bambitky. Máš nějaký zaručený recept jako scénárista 
na úspěšnou pohádku a  je to jako Vlasta Burian, který vařil v jedné 
pohádce  a všeho tam dal přiměřeně?  

Ten původní nápad není můj, autor námětu už není bohužel mezi námi. 
Námět daně a láska jsme pak s režisérem Macharáčkem upravili. Recept 
– pohádka musí být jednoduchá kvůli dětem, na jedné straně dobro, na 
druhé zlo. Ale barevná, postavami , kostýmy, písničkami. A přiměřeně 
veselosti a životních mouder.  Padouchů je až až, kumšt je sehnat 
hezkou princeznu a prince. 



Poprvé jsi s námi  šel v průvodu při Vodění berana, kde jsme byli 
převlečeni za filmové a historické postavy,  Ty jsi byl  jako režisér, fór 
byl v tom, že režisér hrál režiséra.  Rád se necháváš  obsazovat do filmů, 
ke kterým píšeš scénář? V Bambitce jsi hrál, pokud si vzpomínám, 
zbrojnoše. 

Naopak, příšerně nerad. Já nejraděj vše pozoruji zpovzdálí.  V Bambitce 
to byla taková znouzectnost. Stát celý den ve zbroji při 30°C je děsné. 
Pod přilbou jsem si připadal jak španělský ptáček v papiňáku. Kolegu 
zbrojnoše si střihl náš 2. nejlepší profi hráč pokeru, vydělával  v té době 
miliony měsíčně, na natáčení nás vozil od hotelu  v Porsche a bral to 
jako prázdninovou dovolenou. Ondra Vetchý pořád „láteřil“ že chce hrát 
taky vedlejší roli, když jsme v takovém balíku. Do nového filmu jsem 
obsadil taky vás Přílučany, takže víte, co natáčení obnáší a že to není 
„žádná prdel vyrábět srandu“. 

Vánoce jsou za dveřmi, podle mnohých jsou to nejkrásnější svátky roku, 
jak je prožíváš a co se u Vás servíruje na štědrovečerní večeři?  

Žena Romuše připraví výtečnou houbovou polévku a já usmažím 
pstruhy. A k tomu bramborový salát; letos už ho  bohužel nepřipraví 
babička „tchýně“ Novotná. Jinak já měl z vánoc spíše trauma, ale to se 
datuje do dětství, kdy jsem si přál autodráhu, nebo vzduchovku , napsal 
jsem si Ježíškovi a pod stromečkem punčocháče a encyklopedie 
matematiky. Mám radost, když děti a lidé kolem mají z dárků radost. A 
miluju ten klid, nemuset nic dělat, nejít do práce. 

Blíží se Nový rok, dáváš si nějaká předsevzetí a co bys popřál všem 
 čtenářům Příluckých ozvěn do roku 2014? 

Předsevzetí: neztratit smysl pro humor a udržet si pokoru před lidmi, co 
něco umí a co něco dokázali – čili nezblbnout. A čtenářům přeji  (tedy i 
sobě), aby nám nezvýšili daně, nezdražili pivo, aby Přílucké ozvěny 
nezcenzurovali , špačci přestali vinařům ozobávat bobule, aby nám pod 
tiráky nespadl přílucký most, aby vlak s kontejnery jezdil potichu a aby 
doktoři zkrachovali, protože budeme všichni zdraví.    Tož tak ☺     

 



PŘEDVÁNOČNÍ OBYČEJE NA VALAŠKU  

 Způsob života valašského lidu v době adventu se v mnohém podobal 
životu v postním období, což je ovšem obecnou záležitostí. Ještě před 
několika desítkami let se v tento čas nekonaly taneční veselice, lidé ráno 
chodili na roráty, které spoluvytvářely předvánoční atmosféru. 
Hospodyně připravovaly postní jídla; např. hrachovou polévku, 
pšeničnou nebo pohankovou kaši.  I v adventním období se některé 
tradiční obyčeje a zábavy vázaly k dnům významných světců. Dnu sv. 
Ondřeje byl přikládán věštecký význam: hlavně děvčata v tento čas 
věštila svůj osud. Rozšířené byly věštecké praktiky podle namátkou 
volených lístků, na nich byla jména chlapců, věštby pomocí snů apod.  
      Velký význam v obyčejích zimního kalendářního cyklu si na Valašsku 
udržel až do současnosti svátek sv. Mikuláše. Především se k němu 
vázaly obchůzky mikulášských maškar, jichž se na Valašsku uplatnilo 
několik typů.  

Mezi základní masky průvodu patřil "Mikuláš" nebo "Svatý", který 
zpodobňoval legendárního světce. Lidová tradice však formovala masku 
obřadními momenty, které ukazují na starší původ. Maska světce se 
často vázala s jinými mikulášskými maskami, např. s maskou koně. Ve 
Valašské Senici a Pulčíně byl "Svatý" spojován přímo s maskou koně. 

Dřevěný koník byl ozdoben zvonci a 
hrkátky. V Lidečku se s postavou 
koně spojovala maska vojáka se 
šavlí. Antropomorfní maskou byla 
"smrť" nebo "smrtička", která 
obvykle nosila dřevěnou kosu. Ve 
Valašské Senici se maska spojovala 
s figurínou kozy, která byla 
vyrobena ze dřeva a ozdobena 
pentlemi: Zoomorfní tvary měly 
masky čertů, které byly 
neodmyslitelnou součástí miku-
lášských obchůzek.  

 



Čerti byli maskováni naruby 
převrácenými kožichy, králíčími nebo 
vepřovými kůžemi, slámou, beraními 
rohy. Masky se vyzbrojovaly vidlemi, 
řetězy a metlami. V Nedašově čerti 
nosili na holi ježovinu, kterou bili 
svobodná děvčata. Na Karlovicku si 
masky čertů připevňovaly ježčí kůži 
k hýždím, aby jí mohly děvčata 
popíchat. V Návojné masky šlehaly 
děvčata jalovcovými pruty.K  antro-
pormorfním formám mikulášských 
obchůzek patřily masky cikánek a židů. 

Ve Velkých Karlovicích "cikánka" nosila štětku a kbelík sazí, černila 
v domech stěny zvláště okolo sporáku, snažila se začernit tváře všech 
přítomných. Tato činnost nebyla nijak odsuzována, hospodyně na druhý 
den umazané stěny vybílily. Masky cikánů, židů a čertů tropily po 
domech nejrůznější nezbednosti; nejčastěji vynášely ven svobodná 
děvčata a válely je ve sněhu. Úlohou masek cikánů bylo při obchůzce  
krást, proto v každé domácnosti prohlížely všechny kouty a hlavně braly 
jídlo z trouby nebo ze stolu. Obvyklou postavou obchůzek byla maska 
"baby" s děckem, nebo maska těhotné ženy. Ve vesnicích okolo 
Valašských Klobouk chodily rovněž masky "turka", františkána, která 
měla vycpané břicho peřinou, a maska skakúna nebo laufra. Maska byla 
ověšena hrkávkami, v ruce držela tatar, všude oznamovala příchod 
družiny masek.      

Významnou součástí maskovaných obchůzek bylo mikulášské 
obdarování. Masky přinášely do rodin dary dětem, obvykle sušené 
ovoce, pečivo nebo šatstvo. Dary připravovali kmotři nebo rodiče dětí, 
kteří je přichystali před dveřmi mikulášským maskám. Obdarovány však 
byly i masky. Ve Študlově vybíraly v domech oves, který pak masky 
rozhazovaly. Nezjistili jsme však, jaký byl této akci přisuzován obřadní 
význam. Masky dostávaly od hospodářů sušené ovoce, obilí nebo peníze. 
Mezi maškarami býval "výběrčí", který získané dary nosil. Možnost 
získávání darů při mikulášské obchůzce posunula význam tohoto obyčeje 
z obřadních zábav k sociálnímu jevu. Ve Velkých Karlovicích  

 



 vytvářela jednu z mnoha skupin mikulášských obřadníků chudá početná 
rodina. Dostávala v každém domě dary, obvykle obilí a špek.  
      V mikulášských obyčejích na Valašsku se hojné uplatňovalo i obřadní 
pečivo. Pekly je matky a kmotry pro své děti a kmotřence. Pečivo mělo 
nejčastěji figurální tvary, podle nichž bylo i pojmenováváno; např. 
mikuláši, panáci, páni, mořské panny. V posledních letech byly však 
tradiční formy pečiva nahrazovány kupovaným perníkem.  
      Bohaté formy a velká životnost mikulášských obyčejů a 
maskovaných obchůzek svědčí o tom, že svátek sv. Mikuláše je odrazem 
nikoli jenom církevních představ 
o světci, nýbrž starší 
předkřesťanské tradice. Z če-
tných forem masek, mezi nimiž 
se vyjímaly zvláště masky 
zvířecího charakteru, usuzovali 
někteří badatelé, že v miku-
lášských slavnostech můžeme 
nacházet ohlas předkře-
st'anského božstva, které mělo 
chránit dobytek. 
      Z Vizovska a Vsatska máme 
několik dokladů o obchůzce 
"matiček". Maskované postavy 
žen obcházely po domech 
v předvečer svátku Neposkvrněného početí P. Marie (8. prosince). Na 
Karlovicku byla "matička" oblečena ve valašské spodnici, vlasy měla 
z konopí, přes hlavu si přehodila plachtu. V ruce nosila košík, prut a 
zvonek.  "Matička mikolášská" navštěvovala malé děti a dávala jim 
dárky, které pro ně připravili rodiče. Ve Vizovicích měla "matička" 
zamoučenou tvář, byla oblečena v bílém šaty, na tváři měla upevněny 
zuby vyrobené z kvaky. Prutem šlehala děti, které se ne chtěly modlit, 
poslušné zase obdarovávala. Maska obvykle konávala obchůzku sama, 
na Karlovicku někdy s andělem.  

 Významným předvánočním dnem byl svátek sv. Lucie. Vázalo se 
k němu několik obřadních jevů obchůzka masek "Luce", zákazy předení, 
představy o působení čarodějnic a věštecké úkony. O všech těchto 
formách máme z Valašska dosti dokladů. Obchůzka masky obvykle 



souvisí se zákazem předení, který se 
k svátku vázal. V Novém Hrozenkově 
a ve Velkých Karlovicích se nesmělo 
příst, Václavek z těchto vesnic uvedl 
pověst o ženě, které se podařilo Lucii 
oklamat. Lucie bíle oděna chodívala 
prý bosky, i když byl sníh. Nosila 
v košíku a v ruce vřeteno. Podle 
Václavkova záznamu se "Loca" 
převlekla do kožichu, na tvář si 
připevnila zuby z řepy, v ruce držela 
kopáč, kterým napodobovala zobání. 
Nosila též vařechu, kterou klepala 
ženy po prstech, aby prý lépe předly. 
Jde tedy o opačnou motivaci, která 
se zřejmě vytvořila zatemněním 
obyčeje. Ve vesnicích okolo 
Valašských Klobouk se za "Locu" převlékali muži i ženy. Masky byly 
oblečeny v bílých ženských šatech, moukou si zabílily tváře. Chodily po 
skupinách po domech, kde zametaly všechny předměty a kouty husí 
peroutkou nebo nosily v hrotku vápno, jímž líčily stěny a dveře. 
V Pulčíně se za masky převlékala děvčata, která vařechami vyplácela 
chlapce.  
      Některé okolnosti obchůzky naznačují, že se v tradici mohly udržovat 
i ohlasy plodnostních obřadů. V Nedašově např. nosila Luca figurínu 
dítěte a ptala si "na krupku". Ve Vlachovicích ometala peroutkou  stěny, 
sporák, ale ometala také mužům tváře a "rozporky", při čemž se tropily 
různé žerty. Ve Francově Lhotě vyháněla maska zametáním z domu zlé 
duchy a nemoci. V Drnovicích nosila Luca v hrotku vodu a štětkou 
stříkala po ženách, které v ten čas obvykle kolektivně draly peří.  
      Obřadní význam měly i příkazy mlčení. Maska nikde nepromluvila 
ani slova, tiše vešla do domu, se syčením předvedla všechny úkony a 
zase beze slova odešla. Za návštěvu masky dostávaly v domovech dary, 
obvykle peníze. Formy obchůzek Lucií na Valašsku nebyly zcela stejné. 
Nejvýraznější obchůzky jsme zjistili na Valašskokloboucku, malé 
uplatnění měla maska na horním Vsatsku. 

 



Mnohé úkony, které se v den sv. Lucie 
prováděly, měly ochránit dům před 
zlými bytostmi a hlavně před 
čarodějnicemi. Na Rožnovsku v tento 
den nechtěli lidé nikoho cizího pouštět 
do chlévů, a to z obavy, aby si 
neodnesl kousek hnoje, čímž by mohl 
uškodit hospodářství. Ve Velkých 
Karlovicích vykropovali stavení svěcenou vodou, aby čarodějnice neměly 
přístup. V Poteči oškrabovali kůru ze stromu; jemuž říkali "vaz". Kůru 
pak dávali pod dvéře stáje nebo připevňovali na hovězí dobytek, aby byl 
chráněn před čarodějnicemi. Od Lucie do vánoc se vyráběly magické 
stoličky a shromažďovala se polena pro obřadní oheň, který měl na Boží 
narození čarodějnice odhalit.  

Dvanáctidenního rozdílu. který je mezi svátkem sv. Lucie a Božím 
narozením, využívali hospodáři k věštbám počasí. V Uble pozorovali 
počasí a zaznamenávali si jednotlivé dny podle pořadí. Počasí těchto dnů 
mělo předznamenat počasí v příslušných měsících. Když však na vánoce 
pršelo, podle záznamu z Mirošova se celá věštba rušila. Podobné věštby 
počasí podle půldnů se konaly i ve dnech od vánoc do Tří králů.  
Dodržování magických příkazů v čase mezi Lucií a Božím narozením 
umožňovalo podle lidových představ spatřit čarodějnice. Mládenci si 
vyráběli magické stolečky, a to tak, že každý den před východem slunce 
vyřezali kousek. Na vánoce si pak stoleček vzali do kostela, kde mohli 
poznat čarodějnice, které prý seděly ostatními nepozorovány zády 
k oltáři. Na Karlovicku za týmž účelem nosili do kostela o vánocích 
višňové ratolesti za kloboukem. Větvičky však měly být zasazeny v den 
sv. Ondřeje a každodenně zalévány vodou z úst. Zvláštní smysl byl 

přikládán vánočnímu ohni, který se rovněž 
vztahoval k představám o čarodějnicích. Od 
Lucie do vánoc se skládala polínka, a to 
tak, že se každý den jedno odložilo. Na 
vánoce se pak polena házela do ohně.  
V Drnovicích se vyprávělo, že oheň vyvolá 
čarodějnice, které pak lítají okolo  

 



 chalup. V Nedašově byl rozšířen 
názor, že čarodějnice se slétnou 
k člověku; který praktiku vykonal, 
a potrestají ho. 

   Děvčata ve Velkých Karlovicích 
v tomto období prováděla věštbu 
budoucího manžela. Na dvanáct 
lístků děvče napsalo dvanáct jmen 
chlapců, o něž mělo zájem. Lístky 
si pak dalo pod hlavu, aby na nich 
v noci spalo. Každé ráno jeden 
lístek zahodilo. Které jméno na vánoce zůstalo, toho mládence mělo 
dostat za manžela. K svátku sv. Lucie se váže řada obyčejů, které mají 
zároveň vztah k vánočním obřadům.   

  Obdobou českých maskovaných postav "perucht" jsou i představy o 
"šperechtě", které jsou ze Sloupného a z jiných vesnic na Vizovsku. 
Šperechta byla podle vyprávění bytost, která dbala na dodržování půstu 
o Štědrém dnu. Chodila prý po dědině s měchem pazdeří a těm, kteří se 
nepostili, všechno vytáhla "šparákem" ze žaludku, jenž pak vycpala 
pazdeřím. Nemáme však doklad, že by tato postava skutečně obchůzku 
konala. Šperechtou byly jenom zastrašovány děti, aby dodržovaly půst.  
      Ústředním časem zimního obřadního cyklu byl Štědrý večer. Vázala 
se k němu celá řada obřadních přežitků, jejichž genezi není snadné 
sledovat. Ve vánočních obyčejích jsou hledány ohlasy zimního slunovratu 
i přežitky obřadů, které doprovázely počátek dávného Nového roku. 
Podle četných záznamů z Valašska nacházíme v štědrovečerních 
obyčejích rovněž relikty kultovních obětin, magických obřadů i 
věšteckých praktik, které svým významem i množstvím daleko převyšují 
křesťanskýmotiv vánoc.  Před Štědrým dnem se konávala tzv. hojná 
večeře, při níž se lidé měli hojně nasytit před nastávajícím půstem. Jde 
však zřejmě o název odvozený od štědrovečerní večeře, která bývala 
rovněž nazývána hojnou.     

Převzato  Josef Tomeš Ústav lidového umění Strážnice.   

 



  SILVESTROVSKÉ OKÉNKO 

Povídá jedna kamarádka druhé: 
"Manžel mi dal kreditku, tak pojď nakupovat." 
"A PIN dal?" 
"Ne, nepindal." 

Indiáni se přijdou za šamanem zeptat, jestli bude tuhá zima. Šaman 
rozhodí kamínky, podívá se na ně a řekne: „Nevím, Velký Manitou mlčí. 
Ale pro jistotu štípejte dříví.” 
Tak indiáni odejdou, štípají dříví, ale za týden se přijdou zeptat znova. 
Šaman tedy zase rozhodí kamínky a povídá: „Nevím, Velký Manitou 
stále mlčí. Ale pro jistotu štípejte dříví.” 
Indiáni zase odejdou a štípají dříví, ale šamanovi už je to blbý, a tak se 
jde zeptat na meteorologickou stanici, jaká ta zima bude. A tam mu 
odpoví: „My nevíme, ale asi pořádně tuhá. Indiáni už čtrnáct dní štípají 
dříví.” 

 NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                                             
1.1  2014 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání a  
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

  

 

TŘÍKRÁLOVÉ OKÉNKO                                                  
4.1. 2014 v dopoledních hodinách  budou obcházet 
koledníci s Tříkrálovou sbírkou.  Naše skupinka bude mít 
na starosti opět  Horní a Dolní dědinu, ulici Pekárenskou 
a okolní ulice kolem činžáků.  
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