
                 

                Občasník Sdružení za zdravé Příluky    

  PPŘŘÍÍLLUUCCKKÉÉ    

                                  OOZZVVĚĚNNYY  
           

             Číslo   1                                                                     prosinec  2017                     

            Svatá rodina poprvé pod vánočním stromečkem v Přílukách.  

 



Vážení Přílučané, vánoční svátky jsou jiţ v polovině, ale stále je nač se 

těšit. V Příluckých ozvěnách proto zaměříme pozornost na oslavy Silvestra a 

Nového roku. Pozoruhodnou  osobností byl ve své době i hrabě Karel Chotek, 

mimo jiné i propagátor novoročních přání. A z domácí kuchyně je článek o 

tom, jak proběhlo Zpívání u vánočního stromečku. Dovolte, abych Vám za 

celé Sdruţení za zdravé Příluky popřál hodně zdraví, štěstí, pohodu a veselou 

mysl  po celý rok 2018. J. Novák.   

Těsně před uzávěrkou jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Zemřel pan 

Jaromír Slováček, velký pamětník a nestor Příluk. Besedy s ním bývaly vţdy 

nádherným výletem do starých časů.  Čest jeho památce!   

 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

„Končím, je mě zima na kopýtko“, prohlásila čertice po třech hodinách 

v chladném sobotním večeru u svého stolečku.  Místo pošty andělské, pošta 

čertovská.  I takové byly novinky na letošním Zpívání u vánočního 

stromečku.  Podle vyjádření organizátorů je andělů mezi lidmi nedostatek.  

Čertice se jako záskok osvědčila a dokonce dětem radila, aby si napsaly 

Jeţíškovi o pěkné čertoviny. „Na vánoce dlúhé noce, tak jsem k Vám přišel po 

roce“, zahájil Mikuláš obklopený druţinou chundelatých čertů. „ Asi bude tuhá 

zima“, říkali si mnozí, kdyţ viděli, jak mají čerti husté koţichy. Jiné roky 

Mikuláš chodíval pozdě a většinou byl stromeček jiţ rozsvícen, nyní jeho 

dochvilnost všechny překvapila. Stromeček se nořil do tmy, neboť 

odpočítávání 10,9,8 uţ nefrčí. Cení se originalita.  

 Mikuláš si zavolal malé přátele a v cuku letu s nimi natrénoval  kouzelnou 

formulaci.  Za pár okamţiků dětské hlásky rozezněly mrazivý podvečer a 

vydaly sborové: „Stromečku, rozsviť  se“.  Modro-bílá světýlka se roz-svítila a 

okamţitě vykouzlila předvánoční atmosféru. Dospělí si oddechli, děti byly 

nadšené a program mohl pokračovat vystoupením dětí ze Ţelechovic pod 

vedením paní třídní učitelky Radky Stodůlkové. Vánoční koledy se linuly 

údolím a před Mikulášem uţ postávaly hloučky děti, čekajíce na nadílku.  

Mikuláš si vzal mikrofon a pustil se s chutí do práce.  Nejvíce šla na odbyt 

říkanka “Mik, Mik, Mikuláš, přišel s čertem na guláš”. Občas se objevila i 

úprava s koláčem.  Dětí neubývalo a anděla uţ z rozdávání balíčků bolela i 

křídla. Málokdo ví, ţe anděl má ruce pomocí svalů propojené s křídly a 

jakákoliv námaha se mu vrazí přímo do křídel. Mazat se to nedá, to by anděl 

neodletěl, musí se to vydrţet. 



Součásti druţiny nadpo-

zemských bytostí byla i 

postava v bílém. Lucie, 

Lucka, která slaví svátek 

13. prosince.  Na svatou 

Lucii na venkově dívky 

zahalené do bílých pla-

chet s pomoučněnými 

obličeji obcházely use-

dlosti a kontrolovaly, zda 

je uklizeno a zda snad 

nějaká hospodyně ještě 

nepřede. Lucky nepo-

řádné hospodyňky, ale i 

děti, káraly. Svatá panna Lucie ţila podle starých legend na přelomu 3. a 4. 

století v sicilských Syrakusách. Její jméno se odvozuje od latinského slova lux 

- světlo. Ţe má svaté poslání, Lucii sdělila svatá Agáta. Stalo se to, kdyţ Lucii 

přemohl spánek při modlitbách u Agátina hrobu. Lucie rozdala majetek 

chudým, přestoţe jí uţ matka našla ţenicha. Ten ji pohnal před soud. Kdyţ 

zástupce římského císaře zjistil, ţe je křesťankou, chtěl ji dát odvléci do 

nevěstince. Ani tisíc muţů a tisíc volů s ní však podle legend nepohnulo z 

místa a nezmohli ji ani mágové a kouzelníci.   

Ještě jedno překvapení čekalo na všechny účastníky sobotní akce. Pod 

stromečkem byly postavičky v podobě malého Jeţíška, Marie a Josefa, 

znázorňující betlém. Podle vysoce postaveného a nejmenovaného zdroje by 

se počet postaviček mohl v příštím roce zvýšit.  Moţná se tam objeví mudrci 

od východu, nebo zvířátka, aby nebylo Jeţíškovi zima. Závěr akce obstaraly 

stálice české lidové muziky. Seniorky, v čele s Liduškou Bařinkovou, 

rozezpívaly směsí koled všechny okolo stojící. Velké díky patří všem, co 

přiloţili ruku k dílu, ale i těm, co přišli. Všichni jsme se příjemně naladili na 

vánoční dobu, která se kvapem blíţí.   

 „Ještě ţe mám z povolání svatou trpělivost“, usmál  se  pod bílé vousy 

Mikuláš, kdyţ ho děti nechtěly pustit při nadílce ze svého sevření.  Pravda, 

viděli jste uţ někdy smát se Mikuláše? Já ano, ale o tom zase aţ někdy příště. 

 

 



    SILVESTR  

31. prosince, poslední den roku, je sv. Silvestra. 

Kněz, který přeţil pronásledování křesťanů za 

císaře Diokleciána, se stal r. 311 papeţem. Podle 

legendy pokřtil císaře Diokleciána a jeho ţenu sv. 

Helenu. Zemřel roku 335. Je jedním z prvních 

uctívaných světců, jehoţ kult se rozšířil do celé 

Evropy. Kdysi se jeho svátek nespojoval se 

ţádnými oslavami ani zvyky. Silvestrovská noc 

získala na významu, aţ kdyţ se v průběhu 16. 

století ve většině křesťanských zemí ustálil 

kalendář gregoriánský a počátek nového roku na 

1. lednu. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za 

dobré proţití uplynulého roku a modlili se za 

dobrý průběh nového. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev 

nepodporovala. 

Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod 

"nového zlatého věku", dodal silvestrovské noci větší význam. Společnost 

bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a 

okázaleji, s mnoţstvím pokrmů a nápojů. Na venkově přetrvávaly některé 

zvyky, jako např. chození tzv. ometaček - chudých ţen, které chodily po 

staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře 

hořela a přály všeho dobrého, za coţ obdrţely almuţnu. Hospodyně se 

varovaly toho, aby nechaly sušit prádlo, coţ znamenalo nebezpečí smrti 

někoho z rodiny v nadcházejícím roce. 

 

Také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen s jablky pro štěstí pochází z 19. st. 

Zejména léta přechodu z jednoho století do druhého v roce 1899 a 1900 a 

poté 1999 a 2000 znamenala nejbouřlivější oslavy Silvestra a příchodu 

nového roku. V ulicích, v restauracích i v domácnostech se organizovaly 

velkolepé zábavy a show, bohaté hody a stále nákladnější a velkolepější 

ohňostroje. Teprve v poslední době byly nejrůznější pochoutky vystřídány 

nazdobenými chlebíčky, obloţenými mísami a nejrůznějšími slanými a 

sladkými zákusky. Stoupalo i mnoţství vypitého alkoholu. Od konce 19. st. 

je běţným zvykem půlnoční přípitek šampaňským s přáním všeho 

nejlepšího v nadcházejícím roce. 

 



 

NOVÝ ROK  
 

Kdysi v římských dobách začínal nový rok 

prvním březnem, dnem, kdy přebírali úřad 

konzulové. Počátek roku souvisí se zavedeným 

kalendářem. Od r. 46 př. n. l. aţ do r. 1582 

platil juliánský kalendář, upravený císařem G. 

J. Caesarem. Juliánský kalendář se od 

Gregoriánského lišil tím, ţe za přestupný rok 

počítal všechny roky, které byly dělitelné 

čtyřmi. Aby se zabránilo odchylce, která 

vznikala, počítá gregoriánský kalendář za 

přestupné jen ty roky na počátku století, které 

jsou dělitelné 400. Jiţ podle juliánského 

kalendáře byl prvním dnem roku 1. leden. V církevní liturgii se ale zpočátku 

1. leden nesvětil, počátkem liturgického roku byl advent. Teprve od 17. st. 

se prosazovalo sjednocování církevního a občanského počátku roku na 1. 

leden. 

 V Čechách ten den dostávali kůroví 

zpěváci odměnu, hospodář obda-

rovával čeledíny a děvečky, rodiče děti. 

Farníci dávali výsluţku svému faráři a 

přáli mu zdraví a Boţí poţehnání. 

Učitelé posílali vrchnosti a městským 

zástupcům tzv. minucí - malovaná a 

veršovaná přáníčka, na které bylo 

zvykem odpovídat finančním dárkem.  
 

V obcích chodila ulicemi koledující 

mládeţ. Nedělaly se nepříjemné práce - 

věřilo se, ţe co se bude dělat na Nový 

rok, to bude po celý rok, nesmělo se 

sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet ani 

vymetat z místnosti. Chodili pekařští koledníci a peroutkami ometali za 

drobné pohoštění nebo odměnu prach, někde chodily na koledu i ţeny v 

šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného 

hospodáře. Jako výsluţku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku. 

 



Většina těchto zvyků byla zapomenuta. 

Základem oslavy Nového roku dnes je 

setkání celé rodiny u bohatého oběda, kde 

by neměla chybět čočka nebo polévka s 

drobnou krupicí zv. milionová (aby se 

člověka drţely peníze), většinou se podává 

vepřové. Nepřípustný je zajíc či drůbeţ, 

aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Před 

Novým rokem si jednotlivci, rodiny i firmy 

posílají blahopřejné novoročenky, s 

hezkým či vtipným obrázkem a s přáním 

zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Často se přání krásného proţití vánoc a 

novoročního blahopřání spojuje. Na novoročenkách někdy bývá francouzská 

zkratka P.F.  

 

PF – NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

 

K hezkému zvyku patří posílání tzv. PF, 

coţ znamená Pour féliciter (Pro štěstí). 

Jde o starší sestřenice vánočních 

blahopřání, liší v námětech i obsahu. 

Vynálezcem novoročenek byl český 

šlechtic. Hrabě Karel Chotek, nejvyšší 

purkrabí v Čechách, vyklouzl v roce 

1827 z nepříjemné situace s elegancí 

sobě vlastní tak, ţe místo aby přijímal 

zdvořilostní návštěvy od rána do 

večera, začal rozesílat blahopřejné 

lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil 

je hezký obrázek. 

 

NOVOROČENKA 

 

Novoročenka byla vyraţena v praţské mincovně jiţ za panování Rudolfa II. 

v době, kdy byl jejím mincmistrem štýrský rodák Hanuš Lasanz 

z Friedenecku. Razidla vyrobil praţský zlatník a medailér Jan Konrád 

Greuter, dodávající razidla do praţské mincovny od roku 1601. Zajímavé je, 

ţe novoročenka nebyla moţná určena pro rok 1606, jak bychom mohli 

předpokládat z uvedeného letopočtu, ale aţ pro rok 1607. 

 



KAREL HRABĚ CHOTEK (1783-1868) 

patří mezi významné historické osobnosti naší země. Akorát se na něj tak 

trochu zapomnělo. Přitom se zaslouţil o stavbu ţeleznice, podílel se na 

modernizaci infrastruktury a hlavně stojí za obrovským rozvojem do té 

doby provinční Prahy. 

Karel hrabě Chotek z 

Chotkova a Vojnína byl 

synem Jana Rudolfa 

hraběte Chotka a Marie 

Sidonie. Jan Rudolf byl 

nejvyšší purkrabí a poté 

se stal konferenčním mini- 

strem ve Vídni. Jeho vizí 

bylo posunout tenkrát 

celkem zaostalou pro-

vinční Prahu k rozvinutým 

metropolím. Otevřel na-

příklad Stromovku veře-

jnosti a zadal zpracování 

studie na stavbu druhého mostu, aby se ulevilo Karlovu mostu. Svým 

přemýšlením o proměně Prahy v metropoli inspiroval svého syna Karla, 

který později proslul jako vynikající manaţer ve státní správě. Karlovi se 

podařilo mnohem víc, neţ by si byl jeho otec vůbec dokázal představit.  

Karel se velmi brzy rozhodl pro politickou 

kariéru a tímto směrem zacílil své snaţení. 

Vystudoval praţská a vídeňská práva a hned po 

studiích nastoupil jako úředník pod svého otce. 

Rychle stoupal vzhůru, především proto, ţe 

veškeré poznatky společenského i technického 

rázu okamţitě vyuţil v praxi. Byl hejtmanem v 

Hranicích na Moravě, radou v Brně, tajemníkem 

ministerstva financí. Během celé doby podnikal 

mnoho zahraničních poznávacích cest, které mu 

poté slouţily v rámci znalostí, kompetencí a 

rozvíjení kontaktů.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1783
https://cs.wikipedia.org/wiki/1868
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148871/142196_0_


Po válce s Napoleonem I. působil 

jako dvorní rada v Terstu, později 

jako  gubernátor Istrie, kde úspěšně 

rozvinul infrastrukturu. I v pozici  

Tyrolského gubernátora se zaměřil 

na rychlý rozvoj infrastruktury a 

průmyslu. Zaloţil v Innsbru-

cku vysokou školu, spořitelnu, mu-

zeum, ústav pro chudé, zaslouţil se 

o splacení zemského dluhu. Ve Vídni 

pak nastoupil na místo dvorního 

kancléře a pře-dsedy studijní dvorní 

komise, kdy zaloţil vídeňskou 

hvězdárnu. Pak přišel důleţitý rok 

1826. Karel se stal v Praze nejvyšším purkrabím, stejně jako kdysi jeho 

otec, a pokračoval v jeho vizi - ze zaostalé Prahy udělat pulsující novodobou 

metropoli. V té době měl jiţ velké zkušenosti a zároveň stále hodně elánu k 

naplnění této myšlenky. 

Karel byl zároveň velikým pragmatikem. Začal se se svými syny učit 

češtinu, aby se mohl efektivně s kaţdým realizátorem dorozumět. Není bez 

zajímavosti, ţe je učil František Palacký. 

Věděl, ţe rozvoj prů-

myslu bez neexistující 

infrastruktury je bláhový 

sen. Nejprve se tak pustil 

do kanalizačního systé-

mu a vodovodní sítě, pak 

začal měnit dopravní 

infrastrukturu. Nechal 

nově vydláţdit praţské 

ulice, vnitřní opevnění 

nechal nahradit širokými 

třída-mi (například dnešní 

Příkopy), propojil Prahu se severozápadem a s Vídní kvalitními cestami. 

Také dokončil otcův sen stavby druhého mostu přes Vltavu - řetězový most 

císaře Františka (dnes kamenný most Legií).      

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=145029/138016_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147482/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147482/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147172/140652_0_


Díky hraběti máme v Praze například ještě cestu od Brusky k Bubenči, cestu 

na Vyšehrad, městské „Chotkovy“ sady, anglický park v Bubenči, zaslouţil 

se o obnovu Petřína a sadů na baštách, obnovu praţské radnice,  nechal 

metropoli nově osvítit. Během Karlova působení se z Prahy stalo 

průmyslové, rychle se modernizující město, s vysokým nárůstem obyvatel i 

ţivotní úrovně. 

Mimo hradby podporoval 

bouřlivý rozvoj předměstí, 

kde se z malých manufaktur 

a dílen stávaly díky parním 

strojům továrny. Díky 

napojení na koněspřeţku (z 

Kladna uhlí a z Křivoklátska 

dřevo) se mohl průmysl 

rychle rozvíjet. 

Rozvoj v Praze provázel i moder- 

nizaci venkovských provozů a me-

chanizaci zemědělství. Karel měl 

veliký podíl i na vzniku ovocná-

řských škol. Zavedl trhy na vlnu v 

Praze a v Plzni, standardizoval 

předpisy pro výstavbu silnic a 

sázení stromů. Podporoval paro-

plavbu. Hrabě Chotek podpo-roval 

také pořádání průmyslových výstav 

a společně s hlavním ini-ciátorem, 

Josefem kníţetem Die-trichsteinem, 

byl patronem nově zaloţené 

“Jednoty ku povzbuzení průmyslu v 

Čechách”.  

Hrabě měl velké sociální cítění. Zakládal opatrovny pro sirotky, ústav pro 

slepce, ale také káznici, při které zřídil pracovnu. Díky svým kontaktům se 

zaslouţil o renovaci Karlštejna, který byl jiţ notně zchátralý. 

 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147490/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159529/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155948/149252_0_


Je samozřejmé, ţe ve vysokých funkcích 

a s aktivitami a cíli, které prosazoval, se 

dostával do kříţku s lidmi, kteří vnímali 

jeho schopnosti jako ohroţení. Kníţe 

Klemens von Metternich prohlásil, ţe 

Karel je kolo, které se točí příliš rychle a 

bránil jeho úsilí dosáhnout místa 

dvorského kancléře. Také se dostal do 

většího sporu se skupinou osob kolem 

konferenčního ministra hraběte Lib-

štejnského z Kolovrat. Záminkou pro 

neshody byl spor ohledně dobudování 

nábřeţí mezi praţskými mosty. Chotek 

chtěl postavit novou budovu pro Národní 

muzeum a Královskou českou společnost 

nauk, zatímco skupina kolem Kolovrata 

prosadila novogotický jezdecký pomník 

císaře Františka I. Právě tento císař udělil 

Chotkovi za zásluhy nejvyšší vy-

znamenání říše - Řád zlatého rouna. 

A jak nepřátel přibývalo, 

podal Karel nakonec v roce 

1843 demisi. Byl posledním 

purkrabím v této starobylé 

funkci, protoţe po něm uţ 

následovalo jen období 

správců země dosazova-

ných z Vídně. Karel si koupil 

pár měsíců před koncem 

kariéry zámek ve Velkém 

Březně, který nechal pře-

stavět. Aţ do své smrti v 

roce 1868 ţil se svou rodinou střídavě na tomto panství a ve Vídni. 

Zajímavostí je, ţe jeho vnučka Ţofie se provdala za následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d  Este. Oba zemřeli při atentátu v Sarajevu.                                                                                    

Převzato z iDNES.cz, autor: David Anthony Procházka 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151240/144727_0_


NOVOROČNÍ POVĚRY A ZVYKY 

Co se tento den udělá, bude mít vliv na celý následující rok příští. Však kdo 

by neznal úsloví: „Jak na Nový rok, tak po celý rok." Je tedy vhodné 

nehádat se a vyhnout se mrzutostem, aby tyto nepříjemnosti člověka 

nepronásledovaly po celý rok nadchá-

zející. 

Ten, kdo u sebe má na Nový rok dost 

peněz, nemusí se obávat nedostatku 

v roce následujícím.  

Obléknete-li se na Nový rok do nového, 

pak budete po celý přicházející rok  „jako 

noví". 

Za dobré znamení se povaţovalo, 

vstoupila-li do domu na Nový rok mladá 

dívka či dítě, avšak ne stará ţena. 

V některých oblastech u nás se na Vá-

noce pekla vánočka, ve které bylo zapečeno hrachové zrnko. Jedla se právě 

na Nový rok, a kdo ve svém kousku zrnko našel, ten měl štěstí v dalším 

roce zaručeno. 

V tento den by se nemělo nic ze stavení vynášet, neboť by to pak v domě 

celý další rok chybělo. 

Na Nový rok by se 

nemělo prát ani věšet 

prádlo, věstilo to 

hospodyni neštěstí a 

souţení po celý nás-

sledující rok. 

Na Nový rok by se 

rozhodně neměla po-

jídat drůbeţ, ani jiní 

opeřenci, například slepice, kachna a podobně. Prý by štěstí uletělo z domu. 

Ani zajíce či králíky nekonzumujeme na Nový rok, štěstí by nám pak uteklo. 

Na Nový rok se doporučuje pojídat čočka, ta totiţ věští do následujícího 

roku peníze. Na Nový rok se na některých jídelních stolech objevoval 

prasečí rypáček jako symbol štěstí. To, jaký následující rok bude, se 
usuzovalo i z toho, na který den v týdnu Nový rok připadl. 

 



Je-li v pondělí, pak podle pověr nás čeká krutá zima, vlhké jaro, povodně a 

boj s nemocemi. Nový rok připadající na úterý věští ještě krutější zimu, ale 

úrodný rok. Nový rok ve středu znamená příznivý nadcházející rok, ve 

kterém nebude nouze o dostatek vína, nebude se však dařit medu. 

Čtvrteční Nový rok věští mírnou zimu, větrné jaro, parné léto, pěkný 

podzim, hojnost ovoce i dostatečnou úrodu obilí. Novoroční den v pátek 

věští oční nemoci, hrozbu války a vysokou úmrtnost. Na sobotu připadající 

Nový rok předpovídá dle pověr hodně ovoce, ale málo obilí. Novoroční den 

v neděli znamená mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto. 

Jedním z lidových zvyků, které se alespoň na vesnicích poměrně dlouho 

udrţely, bylo chození chudých ţen, tzv. ometaček po staveních, kde 

symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém roce dobře hořela a přály 

obyvatelům do nového roku vše dobré, za coţ obdrţely almuţnu. 

 

NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                                                                     

1.1.  2018 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání                                                                                      

a  přípitek s přáteli Sdruţení za zdravé Příluky  

 

NEPLACENÁ INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jsme zralé a hravé, přidej se k nám do klubu seniorů v Přílukách.“  

Josefa Cruchotová-Četníková a Josefa Nováková-Štamprlová. 
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