
VÁNOČNÍ 

PASTORAČNÍ NOVINY 

V tom se ukázala Boží láska k nám, 

                že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, 

                                abychom skrze něho měli život.      (Jan 4,9) 

 

Dobrý Štědrý den milí farníci 

Vánoce 

jsou největším svátkem paradoxů. Od počátku lidstva se člověk dennodenně 

marně snaží být bohem, ale jeden den v dějinách se Bůh stal skutečným 

člověkem. 

Přesto, že pomíjiví bohové tohoto světa chtějí své potomky rodit na 

prvotřídních klinikách, nekonečný a absolutní Bůh přivedl na svět svého Syna 

v maštali. 

Máme-li přežít solidně jako jedinci a celkově jako druh, musíme obrátit stávající 

situaci naruby. 

Začít žít chudě navenek a bohatě uvnitř. 

                                                                                                      Max Kašparů 



Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tiše, že bylo slyšet jak svíčky 
hovoří. 

První svíčka vzdychla a povídá: 
Jmenuji se MÍR- moje světlo sice svítí 
ale lidé žádný mír nedodržují. 
Její světlo bylo čím dál tím menší až zcela zhaslo. 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka říká: 
Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbytečná, 
lidé nechtějí nic o Bohu vědět, nemá proto cenu aby jsem svítila. 
Zavál průvan místností a svíčka zhasla. 

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: 
Jmenuji se LÁSKA, už nemám sílu abych hořela, 
lidé mě odstavili stranou. 
Vidí jen sami sebe a nikoho jiného, koho by měli rádi. 
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo. 

V tom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo: 
Vy musíte přece svítit! A začalo plakat. 

A tak se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a povídá:  Neboj se! 
Pokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. 

Jmenuji se NADĚJE. 

DÍTĚ zapálilo od této svíčky pomocnou zápalkou znovu ostatní svíčky. 

 

 

 

Plamen naděje by nikdy neměl 
v Tvém životě vyhasnout. 
A každý z nás by měl plamen  

Míru, Víry, Lásky a Naděje 
neustále  
udržovat zapálené. 

 

 

 



Čas vánoční – čas radosti 

Vzpomínka na dětství stařenky Boženy Šimečkové-Kasanové (1926 -  2009) 

 

       „Každý rok přicházejí svátky vánoční a každý rok se mně vracejí vzpomínky 

na mé dětství. Měla sem čtyři sourozence, já byla pátá – najmlačí. Mamička nás 

védla vždy ke skromnosti – byli sme chudobní. Na Vánoce sme nedostávali 

žádné dárky, protože na ně nebylo. Dyž mně bylo tak pět nebo šest roků, zažila 

sem krásné Vánoce, na keré ráda zpomínám. I dyž je mně už 78 roků. 

        Na Štědrý večér po prosté večeři sme šli spat. Najednú nás ze spaní 

probudila mamička: „Děcka, pastýři vytrubujú koledy – Ježíšek sa narodíl!“ No, 

a my všecí zme sa hneď hrnuli k oknu, aby zme ty pasptýře – né enom slyšely – 

ale aj viděli! A já hneď žadonila: „Poďme sa tam, mamičko, podívat!“ „Dyž to je 

moc daleko, tam by zme nedošli! Vy běžte ešče spat a já půjdu do kostela na 

půlnoční Ho přivítat. A ty zítra uvidíš Ježíška v kostele v jesličkách!“ Povidaly 

mamička. 

       Najstaršímu bratrovi bylo asi 15 roků, už uměl nejaké koledy, tak nám je 

pozpíval. A já měla ve svém nitru zvláštní, blažený pocit, kerý sa rok co rok 

opakuje. 

A to je trvalý dárek na celý život!“ 

 

 

               KRISTUS NARODIL SE NÁM, POJĎME, KLANĚJME SE MU! 

Bůh se stal člověkem, aby člověk se stal dítětem Božím. 

A každému dnes by chtěl říci: 

„Přicházím s láskou, která změní tak mnohá srdce v okamžení a na všechno,  

co ještě bolí, přináším lék a zapomnění. 

Ať pod stromečkem smutno není v ten den plný překvapení těm,  

kteří se mnou slaví památku mého narození.“ 

 



Seznamte se, prosím….. 

 K radostné atmosféře Štědrého večera patří, kromě posezení s nejbližšími u 

vánočního stromečku, také  návštěva  kostela. Právě ta  je neodmyslitelně   

spojená s   účastí na  slavnostní půlnoční mši svaté. Duchovní a umělecké 

prostředí našeho „domu Božího“ nabídne u Ježíškových jesliček všem lidem  

dobré vůle hledaný pokoj a   radost. Vznešenou atmosféru a láskyplné 

modlitební společenství  vytváří i  zpěv lidových  koled, muzikantské 

vytrubování a bratrské podávání rukou.   Vnímavé duše jistě pohladí  výmalba 

kostela, kazetový strop, neobyčejné kůrové zábradlí a především oltářní obraz 

Nejsvětějšího Srdce Páně. 

 
Svátek vánoční  nás těmito vjemy 

přímo vybízí k poděkování 

všestrannému umělci Jano 

Koehlerovi (1873 – 1941). Dílo jeho 

tvořivé  práce, do které zapojil 

nejenom ruce, ale i celou mysl, se již   

90 let odráží  v interiéru  našeho 

kostela. Co nám mistr Jano, při 

pohledu na jeho tvorbu, o sobě 

prozrazuje,  čím nás oslovuje a co nás 

s  výjimečným člověkem spojuje?! 

 

               Základy jeho lidského  chápání a bohatost  vnitřního života byly položeny   - 

podobně jako u většiny z nás - v rodinné výchově. U  něj to  byla  především  matka, která  

formovala jeho osobnost  a výtvarný jazyk. Ukázala mu svým vesnickým způsobem života na 

moravském Slovácku pravou cestu k bližním a Bohu. Které další  faktory zapůsobily, že se 

stal v první polovině 20. století  umělcem, se kterým se v oboru moravského národopisu, 

ornamentu a pro tvarovou bohatost a barevnost děl, mohl málo kdo měřit?!  

               Na jeho vlastnostech a  uměleckém vývoji zanechala stopy i doba, kdy byl český stát 

pod  vlivem německé menšiny. Jano Koehler byl  silně poznamenán  životem  ve  smíšené 

česko-německé rodině, která si hledala lepší živobytí v germanizovaném Brně.  Jeho  otec 

Johann sem  přišel  za prací jako mladý kočí z podhůří Orlických hor (Albrechtice) a matka 

Rozálie Ježková  přišla do Brna z  Nenkovic u Kyjova. Pocházela z chudé rodiny z  osmi dětí. 

Když jí bylo 11 let musela opustit domov a jít k sedlákům do služby , protože jejich dům byl 

prodán v dražbě.  Vyrostla z ní pilná, pracovitá, a obětavá dívka, která se ve svých 18-ti letech   

rozhodla  vyhledat  práci  ve „vídeňském předměstí“ – Brně.   A právě zde se spojily životní 

cesty Johanna a Růženy. Manželé Koehlerovi založili rodinu a v roce 1873 se jim narodila 

zdravá dvojčátka Růženka a Johann. Ale krátce po jejich narození otec náhle zemřel. Po 

necelém roce manželství zůstala  matka sama s dvěma  dětmi. V této těžké životní zkoušce 

poznala Růžena Koehlerová – podobně jako mnoho našich vacenovských předků – hodnotu 

rodinné pospolitosti a   zodpovědnosti.  Jako „nezaopatřená“  vdova   našla pomoc  u své  

sestry Marie. I když ta  měla dobře placené místo ve Vídni, přesto se za ní do Brna  

přistěhovala  a pomohla ji zabezpečovat  domácnost. 

                  Nečekaná smrt otce rodiny rozhodla i o životní dráze Jano Koehlera. Najednou už 

nebyl  Johánkem -  příslušníkem tehdy vládnoucí německé  národnosti v Brně, ale vlivem své 

matky se mohl stát  moravským synkem  Janíčkem. První roky školního věku byl sice i se 



sestrou Růženkou automaticky zařazen mezi německé děti a musel  zažíval ústrky,  šrámy na 

těle i na duši. Ale matka  vyvinula  velké úsilí, aby byly její děti zapsány do české obecné 

školy. I přesto, že německá rodina Koehlerova  změnu výchovy  těžce nesla a nabízela 

finanční pomoc pokud budou chodit do německé školy. Pravdou ale zůstává,  že i v českém 

prostředí  byla dvojčata „brána“ za    poloviční Němce! 

              Pravou  radost celá rodina nacházela  u stařenky v Nenkovicích, kde  později našli i 

nový domov. Součástí jejich pravidelných návštěv byly poutě v Kyjově a v Želeticích. 

Chlapecké vnímání Jana Koehlera bylo ovlivněno  duchovními  zážitky při slavnostních 

poutních nebo hodových bohoslužbách. V zástupech krojovaných  panovala  při hudbě a 

zpěvu radostná atmosféra,  která se hluboce vrývala  do srdce budoucího umělce.  Stopu 

v jeho duši zanechaly maminčiny ukolébavky, které odmalička slýchával a také její  tichý 

melodický zpěv, který ji doprovázel při všech domácích pracích. Jeho první malířské projevy 

odrážely rodinný a vesnický život. Rád maloval  „maměnku“ i  dobrou tetičku  a krojované 

dívky  z Nenkovic.  

             Cesta Jano Koehlera k nezávislému umělci byla náročná.  Když se po letech studií a   

odříkání konečně  prosadil svou osobitou  tvorbou, vrátil se zpět  do Nenkovic. V rodném 

domě své maměnky,  na   vesnické  samotě,  měl i svůj první ateliér.  Zde  vnímal unikátní 

krásu  přírody, prostý život vesničanů, zvyky a obyčeje. Uchvacoval ho lidový zpěv, malebné 

kroje, zbožnost a pracovitost.  Naučil se hrát na kytaru a housle, velice  rád zpíval. Vyjížděl za 

svými zakázkami po celé Moravě a sledoval i „bohulibé dílo“ – stavbu vacenovického 

kostela. I přes velkou pracovní  vytíženost namaloval na základě zakázky (z 10. 4. 1929 

v hodnotě 12 tisíc korun) ve svém  strážovickém atelieru obraz Božského Srdce Páně, zajistil  

výmalbu  interiéru kostela (podle šablon prováděl malíř A. Sychra z Kyjova) a přislíbil i   

kresbu  rozměrných obrazů křížové cesty. K realizaci této zakázky bohužel nedošlo.  

 

 Velebnost Vánoc vybízí k vděčnosti za dar života. Poděkujeme proto i za požehnaný 

život  Jano Koehlera. Ve vacenovickém kostele svým uměleckým dílem oslavuje  

dobrotu Boží a  současně  poodhaluje i  hodnoty “slovácké duše“. Pojila jej s našimi 

předky   živá  víra,  pracovitost, skromnost, houževnatost, zodpovědnost k široké rodině 

a společnosti,  šetrnost a poctivost. 

 

 

 



 

Umělecký život mistra Köhlera                                     Jano Köhler v roce 1933 

 
Jeho jméno zůstává mnohým utajeno, 
přestože se s jeho dílem setkává řada 
obyvatel moravských obcí i měst téměř  
denně. On sám je obklopen nejasnostmi 
a jeho tvorba ani život nejsou doposud 
přesně zmapovány. Snad malíři chyběla 
ctižádost,….snad skromnost jeho 
rodinných příslušníků v dalších generacích 
způsobila, že zůstal stranou zájmu široké 
veřejnosti. Komunistický režim navíc 
výtvarníka okázale přehlížel pro duchovní 
motivy v jeho díle. Sám však věřil, že bude 
doceněn jednou v budoucnosti.   
 
Roku 1883 nastoupil mladý Jano na 
umělecko – průmyslovou školu v Praze 

s cílem stát se profesorem kreslení, což se 

nikdy nestal. Umělecké nutkání k tvorbě 
ho vedlo roku 1889 na pražskou akademii. 
V zimě pobýval v mnichovských ateliérech 
společně s Kamilem Hilbertem (český 
architekt, který se věnoval především 
rekonstrukcím církevních budov a jeho 
nejvýznamnějším dílem je dostavba 
Svatovítské katedrály), jehož vedení mělo 
na Köhlera velký vliv. Sympatie, kterých se 
mu od Hilberta dostalo, přinesly mladému 
umělci první velkou samostatnou 
realizaci. Roku 1900 byla Köhlerovi 
nabídnuta práce na obnově pernštejnského zámečku v Prostějově, zakázka, kterou kvůli 
zadání objednavatele odmítl dříve oslovený Mikoláš Aleš a kterou mu svým doporučením 
zajistil právě Hilbert. V Prostějově se také roku 1901 seznámil s rodinou Součkových, u nichž 
později často pobýval během svých cest na Hanou a kde potkal i svou manželku. 
Mezi významnými osobnostmi, které zaujala sgrafitová výzdoba zámečku v Prostějově, byl 
také Karel Dostál-Lutinov ( český katolický kněz, básník, spisovatel a překladatel, vůdčí 
osobnost Katolické moderny). Právě Lutinov se stal na dalších dvacet let Köhlerovým 
mecenášem, podporovatelem, ale také přítelem. Dal mu jako začínajícímu umělci prostor ve 
svých časopisech  a ilustroval mu několik básnických sbírek. 
Tvorba Jano Köhlera byla opravdu velmi rozsáhlá. Mezi asi 2,5 tisíci díly bychom našli drobné 
studie, kresby, pastel, oleje, ilustrace, etikety, návrhy plakátů, ale i nábytek a drobné 
předměty denní potřeby. Jeho výtvarnou všestranost a šíři zájmů hezky vylíčil Franta Úprka: 
„Náš Jeníček je pravý všeumělec. Dnes vám vypálí portrét na porculánovém koflíku 
v neskvělejších barvách a zítra ho uvidíte  na čtyřpatrovém lešení, jak pokrývá celé fasády 
domů svými sgrafity – ornamenty a historickými obrazy. Jindy zas opatřuje vzácné knihy 



kumštovními vazbami a za chvíli veze do rakovnické keramičky obrovské kartony pro 
křížovou cestu na Hostýně. Sázím se, že kdybyste mu dal do ruky plastickou hlínu, vytvoří 
vám sošku jak živou.“ 
  
Je nesporné, že na rozdíl od svých současníků Antoše Frolky, Joži  
Úprky a Franty Úprky se však umělec nekoncentroval na žánrové 
scény, které se v jejich dílech soustřeďovaly na přehlídku rozličnosti, 
bohatosti a barevnosti krojů Slovácka, ale spojoval je nejčastěji 
s náboženskou tématikou. V této oblasti musíme kladně ohodnotit 
jeho výborné znalosti hagiografie světců a biblických textů samotných. 
Jano Köhler se celý život zabýval hledáním ideální podoby bl. Jana 
Sarkandra, sv. Václava, Mlady Přemyslovny, sv. Anežky a sv. Cyrila a 
Metoděje. Všeobecně známým se stal díky zájmu právě o soluňské 
bratry. V roce 1912 vytvořil snad jejich nejznámější podobiznu 
v litografii, která se postupem času rozšířila po farnostech celého státu. 
Byl významný tvůrce výzdob zejména sakrálních prostor po celé České 
republice v první polovině dvacátého století.Měl široký umělecký 
záběr. Pracovně se sice nejvíce pohyboval po jižní a severovýchodní 
Moravě  ale jeho díla jsou i v Praze nebo severních Čechách. Osobnost a výtvarný jazyk 
umělce formoval v první řadě moravský národopis a potřeba povzbudit slovanství v době, 
kdy byl český stát pod vlivem silné německé menšiny. Dalším důležitým formujícím faktorem 
bylo i Köhlerovo silné křesťanské cítění.  
Na Slovácku se Köhlerova díla nachází v lužickém kostele, hodonínské Galerii výtvarného 
umění a tamním kostele svatého Vavřince, v kyjovské gymnaziální kapli, muzeu, na průčelí 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, na nenkovické zvoničce nebo 
ve Stražovicích na výzdobě svého náhrobku. Další jeho práce jsou k vidění v Žarošicích, 
Lovčicích, Ždánicích, Věteřově, Strážnici, Bohuslavicích, Násedlovicích a jinde. 
 
Mezi jeho vrcholná díla patří křížová cesta na svatém Hostýně, kterou lze vnímat s nadsázkou 
jako chrám, sice bez střechy, zato vyzdobený unikátními obrazy umístěnými pod stříšky 
kapliček architekta Dušana Jurkoviče místo chrámových oken. Obrazy zároveň nahrazují 
bibli. Je to jediné dílo na světě v keramice, které dokázalo tak silně vyjádřit emoce svých 
postav. Mezi všemi vyniká Pilátův soud, osazený na průčelí první kaple Křížové cesty. 
Jano Köhler na obrazech pracoval 20 let. Pečlivě si nastudoval veškeré dobové reálie, třeba 
včetně bot, které přesně určovali postavení svého majitele v tehdejší společnosti. 
Unikátnost Köhlerova uměleckého přístupu, by nebyla možná bez spolupráce s Emilem 
Sommerschuhem, který se v roce 1883 stal ředitelem továrny RAKO a přišel s technologií 
řezané keramiky. Právě kombinace umění a technologie se odráží i v nečekaném detailu: na 
obraze najdete podpis Köhlera vpravo, vlevo je stejně velkým písmenem RAKO. Köhler velmi 
uznával rakovnické mistry, kteří se tak stali spoluautory. 
Hostýn se začal obnovovat v 19. století a postupně se rozšířil o další církevní stavby a zázemí 
pro poutníky. Začalo se mu přezdívat „moravský“ Říp. Na výzdobě se podíleli takoví umělci, 
jako například Dušan Jurkovič, Čeněk Vosmík či J.V.Myslbek. Architekt Jurkovič předložil 
svůj plán na třináct kapliček Křížové cesty už v roce 1904, čtrnácté zastavení se již 
nerealizovalo. Stejně jako obchodní bazar, protože Jurkovič chtěl nahradit nevkusné stánky 
nabízející suvenýry pro poutníky (jak současné!), jež obklopily kamenné schodiště. 
Základ kapliček tvoří stěna z režných kamenných kvádrů s mozaikovým obrazem, chráněným 



lomenicovým přístřeškem. První obraz vytvořil Joža Úprka, jenže technika sklomalby 
nevydržela drsné podmínky na Hostýně. Tak přišel Jano Köhler, který měl k mariánské tradici 
blízko. Na obrazech začal pracovat v roce 1912, Křížová cesta byla dokončena až prvním 
zastavením (Pilátovým soudem) v roce 1933. Dvacetiletá zkušenost zde přinesla výsledek, 
který je pokládán za vrchol jeho tvorby.  

                                                                

Bez ohledu na malé finanční ohodnocení provedené práce , tvořil Jano Köhler podle svého 

přesvědčení a tak, jak to cítil. Zanechal po sobě obrovské dílo, které je souměřitelné 

s pracemi jeho vrstevníků a souputníků, jako byli Franta a Joža Úprkovi, Jakub Obrovský 

(sochař, malíř, grafik a spisovatel) či Bohumír Jaroněk (výtvarník a zakladatel Valašského 

muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm). Přínos Jano Köhlera na poli národopisných 

prvků do umění je nesporný. Umělci se podařilo, podobně jako v architektuře Dušanu 

Jurkovičovi, povýšit lidové motivy a zapojit je přirozeně do zvolené, nejčastěji křesťanské 

tématiky, čímž zdůraznil sepětí venkovských obyvatel s křesťanskou vírou. 

Jano Köhler byl bez pochyby umělcem tělem i duší. 

Jen část jeho tvorby:   

1990 – 1901: sgrafita na prostějovském zámku 

1902 -  Janův (Jurkovičův) dům v Luhačovicích 

1903 – Augustiniánský dům v Luhačovicích 

1909 – kaple sv. Cyrila a Metoděje v psychiatrické léčebně v Kroměříži  

1910 – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově 

1911 – zámek v Kyjově 

1912 – 1933 – Křížová cesta na Hostýně 

1925 – škola v Lipově 

1931 – kostel sv Cecílie v Dobrém Poli, okres Břeclav 

1931 – 1933 – klášter Kongregace Sester sv. Kříže v Kroměříži 

1934 – návrh malovaná okna v kapli kostela sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci  

1935 – kostel v Kopřivnici + 1933 – 1935 - výzdoba bystřického kostela (jeho vrcholné dílo) 

 + díla v Chvalčově, UH, Dražůvkách, Holešově, Kunovicích, Napajedlech, Břeclavi, Praze atd                                                                                          



Dcera Jano Köhlera Ludmila, žijící v Praze, pozdravila před sedmy lety ( ve 

svých 92 letech) prostřednictvím dopisu návševníky vernisáže ku příležitosti 

140. výročí narození jejího tatínka.                                                                                                                                            

(…) „Vzpomínám si, že když jsem byla malá, směla jsem si s kamarádkou občas 

hrát v tatínkově ateliéru s panenkami pod stolem. Bratr Jiří nám prostor osvítil 

elektřinou z velké ploché baterie. Podmínkou této zábavy ale bylo ticho. 

Nesměly jsme tátu při práci rušit. Když potřeboval, většinou já, ale i přítelkyně, 

držely jsme v žádané poloze své ruce, aby mohl dokreslit ruce andílkům na skice 

nebo na obraze. Občas se ozvalo: „Drž správně!“, protože naše ručičky pomalu 

klesaly a klesaly a k žádané poloze potom bylo daleko. 

 

   Na Šmelcovnu ve Strážovicích jsme se celá rodina přestěhovali v roce 1926. 

Stojím ve dveřích ateliéru, kde vidím tatínka, velké a malé kresby, návrhy 

křížové cesty na Hostýn. Často k nám přijížděli zástupci rakovnické keramické 

firmy, se kterými tatínek osobně konzultoval barvy glazur keramických kachlů, 

a firmy Vačkář z Brna, která vyráběla malé barevné kostičky pro italskou 

mozaiku. Přestože na Šmelcovnu přijížděli často rozmanití hosté a všichni byli 

vždy pohostinně přijati, žilo se doma velmi skromně. Dům navštěvovali různí 

umělci, vládní rada Nedoma z Prahy, bratři Mrštíkové, ředitel gymnázia v 

Kyjově Josef Klvaňa, sochař Jan Znoj žijící posléze v Praze, vlastivědný 

pracovník, řídící školy ve Ždánicích Jakub Vrbas, akademický malíř Josef 

Prokop, arcibiskup dr. Leopold Prečan, metropolita olomoucký. Básník Petr 

Bezruč se vždy vypravil sám na kopec do lesa a po procházce jej u nás čekala 

svačina – káva s mlékem, které honem někdo zaběhl koupit k sousedům, protože 

doma bylo k dispozici pouze mléko kozí a to každému nevoní. Ze Sdružení 

výtvarných umělců moravských navštěvoval ateliér ponejvíce Joža Úprka. Sám, 

někdy se společností, jemně ovíněn, a také on a jeho přátelé býval pohoštěn 

obyčejnou buchtou s bílou kávou.“ 

                                                                                                    hrob Jano Köhlera 

                                                                                          

                                                                                                              

 

 

  



                Vánoce za první republiky  

Jak se  slavily Vánoce za první republiky? Co se jedlo, jaké dárky se dávaly a jaké tradice se 
dodržovaly? 

Toto období bylo poznamenáno mnoha historickými událostmi – konec 1. světové války, 
vznik Československa, krize 30. let, mnichovský diktát. První Vánoce po válce v roce 1918 
byly euforické, ale skromné, jídla a uhlí bylo nedostatek. Ani i druhé Vánoce za první 
republiky nebyly v tomto o moc lepší (ceny rostly a hlad přetrvával), až poté se situace 
v Československu začala zlepšovat. Překvapivou informací je, že již v období první republiky 
někteří intelektuálové poukazovali na to, že se Vánoce odklánějí od duchovna směrem ke 
konzumu. Časopisy byly plné reklam na nejlepší dárky, a dokonce i tehdy již bylo možné 
pořídit vánoční dárky na splátky! 

Jak těžko pak muselo být lidem během velké krize, kdy vysoká nezaměstnanost postihla nejen 
pracující, ale také jejich děti. Poslední Vánoce za první republiky pak byly poznamenané 
zabráním Sudet Němci – mnoho lidí uprchlo do vnitrozemí, a pokud nenašli ubytování u 
příbuzných, často se tísnili po ubytovnách a v jiných provizorních zařízeních (včetně 
odstavených železničních vagónů).  

V těchto těžkých časem se však také v lidech často probouzela velká vlna solidarity, a tak 
každý pomáhal, jak mohl. A i o tom jsou Vánoce za první republiky, které byly hodně 
různorodé a přizpůsobovaly se aktuální situaci. 

I za první republiky se na Štědrý den držel půst předtím, než se večer lidé dosyta najedli. V té 
době si na oblibě začal získávat kapr (s bramborovým salátem), protože díky rozmachu chovu 
těchto ryb jich bylo dostatek a byli levní.  

Štědrovečerní večeře často začínala tradičními oplatky, které se jedly s medem. Na stole 
nesměly chybět luštěniny, ať už ve formě hrachové polévky či kaše nebo čočky na kyselo. 

K Vánocům neodmyslitelně patřila vánočka, i když vypadala trochu jinak než nyní. Místo 
pletené pochoutky měla spíše tvar placky, ale i tak se pekla z nejlepší mouky a bylo v ní hodně 
mandlí, rozinek a oříšků. Chudí si ji často pekli z brambor.  

Z dnešního pohledu je zvláštností fakt, že se na Štědrý den ve městě jedli šneci – zvyk, který 
se k nám dostal z Francie a v současné době se na vánoční stůl opět vrací.  

Exotické ovoce jako jsou pomeranče, banány, datle nebo fíky, získávaly na oblibě, i když bylo 
stále spíše luxusní záležitostí – a bylo tak trochu znakem modernosti. 

To Vánoce za první republiky na vesnici byly více tradiční – na stole nesměly chybět ořechy, 
sušené ovoce, perníčky a domácí cukroví. Mezi oblíbené recepty na cukroví patřily medvědí 
pracny či linecké koláčky.  

  



Dárky za první republiky byly často skromné a praktické – nechyběly hračky či knihy; pod 
stromečkem se mohly objevit i dárky z dnešního pohledu tak obyčejné jako kus mýdla, zubní 
pasta či konzerva. Extrémně nám dnes zní i možnost, že bychom jako dárek dostali figurku 
vyrobenou z chleba. 

V období, kdy se přeci jen lidem vedlo lépe, měly vedle panenek pro holky a cínových 
vojáčků pro kluky úspěch například sáňky, brusle (ty, které se připevňovaly na boty), 
loutkové divadlo (které bavilo i dospělé), dřevěné kostky nebo třeba stolní hry jako Člověče, 
nezlob se (tehdy pod názvem Ludo).  

V roce 1925 se začala vyrábět známá stavebnice Merkur. Tradičním dárkem byl také plyšový 
medvěd. Běžně se pod stromečkem objevovalo oblečení, dívky navíc dostávaly věci do výbavy 
– například ubrusy nebo ručníky. 

 Muži mohli svým ženám ulehčit koupí elektrického vysavače, žehličky a dalších domácích 
spotřebičů. Oblíbeným dárkem pro ženy byly také látky na šaty či nové boty, muži 

dostávali doutníky, tabák nebo láhev alkoholu. Z období před první světovou válkou byl 
oblíbený zvyk darování snubních prstýnků mezi snoubenci. 

Vánoční stromek se často zdobil jedlými ozdobami, a to nejen perníčky či vizovickým 

pečivem, ale také třeba řetězem se sněhem z ušlehaných bílků a cukru. Ti nejchudší si 
vedle sušeného ovoce zdobili stromeček i kousky chleba nebo staniolu (někdy jsou 
dokonce zmiňovány i ozdoby vyrobené z nábojnic). Naopak ti bohatší mohli investovat 
do širokého výběru kupovaných ozdob – skleněných, dřevěných, voskových atd. 
Foukané skleněné ozdoby se u nás začaly vyrábět právě ve 20. letech, do té doby se 
dovážely z Německa. Na Jablonecku se vyráběly perličkové skleněné ozdoby. Vedle 
papírových a kovových ozdob se ve 20. letech začaly prodávat ty z umělé hmoty 
(celuloidu). Voskové svíčky na stromečku byly nahrazovány těmi elektrickými jen 
pozvolna. Čokoládové kolekce byly hodně podobné těm dnešním, snad jen překvapí, 
že mohly být až pětipatrové! 

 Jednou z tradic, kterou Vánoce za první republiky přinesly je i zvyk „vánočního stromu 
republiky“. Za jeho vznikem stojí brněnský spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, který v 
lese u Bílovic s přáteli našel odložené malé dítě. To ho natolik zasáhlo, že založil (po vzoru 
z Dánska) tradici – v roce 1924 v Brně vztyčili poprvé vánoční strom a u něj vybírali peníze 
na opuštěné a chudé děti. Inspiraci převzala ještě v tom roce další města a v dalších letech 
se zvyk rozšířil i do dalších měst. Tato tradice zanikla až v období komunismu, kdy „nebyla 

potřeba“. 

Populární zábavou v tomto období byla také možnost odjet na Vánoce na hory – turistika se 
rozvíjela, stavěly se chaty, ve kterých se dalo přespat a celkově se cestování dostávalo do 
popředí zájmu tehdejší společnosti.Pobyt na horách s sebou nesl obvyklé starosti jako je výběr 
lyží a jaké oblečení si vzít s sebou. Na hory se jezdilo nejčastěji vlakem. 

Stejně jako nyní měli před Vánoci hodně práce pošťáci – tenkrát za to však mohly především 
psané vánoční gratulace, které si lidé rádi posílali. 



Před Vánoci také lidé častěji chodili do kostela, a to nejen kvůli návštěvě jesliček. V období 
vánočních svátků se lidé také více setkávali se svými rodinami a přáteli. 

Prvorepublikové pohlednice :  

 

 



„Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle!“ 

Připojme se k slavnému  andělskému pozdravení a zažívejme opravdovou   

radost z Kristova příchodu na svět.   

                   Co je smyslem tajemství a poselství Vánoc?! 

Je to láska, kterou přináší Ježíšek v osobě  děťátka. Narodil se podle předpovědí 

v ubohé  stáji a na svět byl vítán  jen chudými a nevzdělanými pastýři! Co nám 

všemohoucí Bůh tímto  „nebožským“ příchodem  posílá za zprávu? Že nám není   

naše lidská slabost a nedokonalost  překážkou, abychom se s ním jednou 

setkali. Naše pozemské pachtění dostává  vánoční  událostí nový rozměr: 

jistotu, že  Bohu není cizí  lidská omezenost.  

Milosrdný  Bůh se  nám ukazuje v podobě bezmocného děťátka a my  

nemusíme mít žádný důvod k obavám. Naprosto přirozeně můžeme pocítit  

lásku při pohledu na bezbranného tvorečka, který volá po naší  péči!? 

 

Vánoční přání od členů  Pastorační rady: 

Ať vám dotek Boží lásky – vánoční milost –  do rodin přinese potřebnou sílu 

žít jeden pro druhého. 

 

 

        Zpěv slávy Bohu šíří se na Zemi, 

pokoj anděly zvěstovaný, 

sestoupil Syn z dávna přislíbený, 

Spasitel v lásce darovaný. 

 

                           At´ se otevřou brány srdcí     

betlémy do sebe uzavřené, 

 pro Krále, jenž třtinu nedolomí                        

a povýší ponížené. 



Pro zasmání na Silvestra 

Kněz si všiml, že jeden z jeho ministrantů stále mluví o detektivkách, které 

zrovna čte. – „To nic jiného nečteš ?“ 

zeptal se ho a půjčil mu Nový zákon. Za pár dnů se ho zeptal, 

jak se mu líbí. – „Je to moc napínavé,“odpověděl ministrant. 

„Zrovna čtu jak je Ježíš před Pilátem. Ale neříkejte mi, jak to dopadne!“ 

Domlouvá pan farář ministrantovi, kterému se moc nechce: 

„Víš, že svatý Vojtěch byl už ve tvém věku v zahraničí a pilně tam 

studoval?“- „A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?“ 

Tvoje máma je tak tlustá, že jsem si jí minulé Vánoce vyfotil, ale fotka se 

pořád ještě tiskne! 

Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho konečně vyzkouší. Objede dům a 

volá na babičku: „Hele, babičko, bez držení.“Podruhé objede dům a volá: „Hele, babičko, bež 

žubů.“ 

Potkají se dva sousedi: „Ale copak pane Novák, dneska má vaše tchýně pohřeb a vy jdete 

do práce?“ „No to víte, nejdřív povinnosti, potom zábava.“ 

Příjde pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. „Maminko, mě bolí hlava.“Maminka mu 

odpoví: „Víš Pepíčku, musíš hodně pít,“Pepíček: „Dobře, takže kde je kořalka?“ 

Blondýna řídí auto v husté mlze. Protože není zkušená řidička, rozhodne se sledovat 

červená zadní světla auta, které je před ní. Auto před ní náhle zabrzdí a ona do něj 

nabourá. Stáhne okénko a začne na řidiče vykřikovat, proč tak najednou zprudka zabrzdil. 

Řidič nechápavě odpoví: „Protože jsem už na své zahradě v garáži.“ 

Blondýna jde do elektra a říká: „Můžu dostat tuto televizi?“ „Ne, blondýnkám ji 

neprodáváme.“Druhý den se blondýnka naštve a nabarví si vlasy na černo. Takto se vydá 

znovu do toho samého elektra. Zase uslyší od prodavače stejnou odpověd´. „Blondýnkám 

neprodáváme.“ „Jak víte, že jsem blondýnka?“ „Protože to není televize, ale mikrovlnná 

trouba.“ 

Po půlnoci : 

Největším nepřítelem žen je déšt´, protože jim hází obličej do továrního nastavení. 

Mnozí muži tvrdí, že čím větší prsa má žena, tím má méně rozumu…..Pravda je však taková, že 

čím větší prsa má žena, tím méně rozumu má muž. 

Ženy jsou jako ovoce. Každá má svůj jedinečný tvar, barvu a vůni. Problém je s muži. Mají rádi ovocný 

salát. 

Je-li žena naštvaná, obejměte jí a řekněte jí, jak je krásná. Vrčí-li dál, ustupte 

do bezpečné vzdálenosti a hoďte jí čokoládu. 

 

     Děkujeme za pozornost                                                                                                                         

                 a přejeme hodně zdraví a Božího 

                               požehnání v novém roce 2021                                                


