
VáÏení spoluobãané, 
milí Volarané,

spoleãn˘m rozsvícením vánoãního
stromu a zapálením první adventní
svíce jsme vstoupili do pfiedvánoã-
ního – adventního ãasu. 

Mûsto vám chtûlo tento ãas 
zpfiíjemnit i mal˘m pfiekvapením,
které vlastnû mÛÏe b˘t ohromn˘m
vánoãním dárkem, a to vydáním 
a kfitem knihy „Volary a Volar‰tí“.
Tato kniha byla prvnû vydána 
v roce 1921, kdy jejími autory byli
pánové Rudolf Kubitschek a Va-
lentin Schmidt. Po padesáti letech
ji novû zpracoval volarsk˘ rodák,
mimo jiné syn volarského starosty,
Paul Praxl, kter˘ fiíká „kníÏka Vo-
lary a Volar‰tí, jedno z nejkrásnûj-
‰ích nûmeck˘ch místopisn˘ch dûl,
vy‰la roku 1921 v nakladatelství
Moldavia v âesk˘ch Budûjovicích...“ 

Nyní, na pfielomu roku 2015 
a 2016, se tato kniha v ãeském 
pfiekladu poprvé dostává do rukou
ãesk˘ch ãtenáfiÛ. Dovolte mi vefiejnû

podûkovat za ãesk˘ pfieklad tohoto
unikátu panu Helmutu Wagnerovi,
studentovi Univerzity tfietího vûku 
pfii Jihoãeské univerzitû v âesk˘ch
Budûjovicích, Doc. PhDr. Janû
·emberové, CSc., která byla skvûlou
vedoucí závûreãné práce pana Wag-
nera a nenechala tuto ãást volarské
historie zaloÏenou v knihovnû v˘‰e
jmenované univerzity. Velké podû-
kování také patfií PhDr. Franti‰kovi
KubÛ z Prachatického muzea, kter˘
tuto práci lektoroval, Mgr. Hanû
Mrázové, fieditelce Mûstské kni-
hovny v Prachaticích a Mûstsk˘m
lesÛm Volary za finanãní dar 
k vydání této publikace.

VáÏení spoluobãané, milí Volarané,
adventní ãas je doba rozjímání,

dobroãinnosti, zklidnûní a radosti
s oãekáváním pfiíchodu Vánoc. 

Pfieji vám, aby se tento ãas 
naplnil dle va‰ich pfiedstav. Pfieji
vám, abyste mûli i takové vánoãní
svátky, ke kter˘m neodmyslitelnû 
patfií vÛnû vanilky ãi rozkrojené
jablko, ale hlavnû moÏnost b˘t se
sv˘mi blízk˘mi a spoleãnû vzpo-
menout na ty, ktefií uÏ s námi b˘t
nemohou. 

Pfieji vám nejen konec roku, ale
i vstup do roku nového pln˘ radosti,
pfiátelství, lásky, dobroãinnosti, úcty
jednoho k druhému a hlavnû pevné-
ho zdraví.

Martina Pospí‰ilová, 
starostka mûsta

·tûdr˘ den ve ãtvrtek – velmi úrodn˘ rok, jenom vína prostfiednû.



Volarsk˘ zpravodaj 2

Z jednání rady mûsta
konaného dne 18. 11. 2015

Rada mûsta jmenuje
* dle zákona ã. 561/2004 Sb. (‰kolsk˘

zákon), v platném znûní, § 167, tfieti-
nu ‰kolské rady na tfiíleté funkãní
období od 2015 do 31. 8. 2018 ve 
sloÏení – Ing. Ladislav Tou‰, Jan 
Zámeãník, Bohuslav Kub.

Rada mûsta schvaluje
* postup inventarizace dle metodického

listu a plánu inventur ve znûní pfied-
loÏeného návrhu

* dodatek ã. 2 k nájemní smlouvû 
ã. 01/N/00 uzavfiené dne 25. 4. 2000 
na pronájem ãásti pozemku KN st. 
p.ã. 796/3 mezi mûstem Volary 
a spoleãností VOK Trade s. r. o., se 
sídlem V Kasárnách 341, 384 51
Volary, ve znûní pfiedloÏeného ná-
vrhu

Rada mûsta bere na vûdomí
* návrh na pfiidûlení peãovatelsk˘ch 

bytÛ v domû ãp. 144, ul. 5. kvûtna
Volary – byty zvlá‰tního urãení

* návrh rozpoãtu na rok 2016

Rada mûsta rozhodla 
* schválit ve znûní pfiedloÏeného návrhu

dodatek ã. 2 ke Smlouvû o dílo uza-
vfiené dne 22. 10. 2014 na akci: B.j. 
9 PB - PâB  Volary, mezi Mûstem
Volary a spoleãností ·umavská sta-
vební spoleãnost Volary s.r.o., Pod
tratí 386, 384 51 Volary

■  ■  ■

Více na: www.mestovolary.cz

Volarsk˘ bazén informuje

21. 12. 12.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
22. 12. 12.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
23. 12. 12.00 - 19.30 spol. sauna   13.00 - 19.00
24. 12. zavfieno
25. 12. zavfieno
26. 12. 13.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
27. 12. 13.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
28. 12. 12.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
29. 12. 12.00 - 20.30 spol.sauna    13.00 - 20.00
30. 12. 12.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
31. 12. 12.00 - 19.00 spol. sauna   13.00 - 18.30
1. 1. zavfieno
2. 1. 13.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00
3. 1. 13.00 - 20.30 spol. sauna   13.00 - 20.00

PROVOZNÍ DOBA od 4. 1. do 31. 3. 2016

PROVOZ PÁRY

PROVOZ SAUNY

Rodiãe s dûtmi pondûlí 15.00 - 19.00
MuÏi úter˘ 13.00 - 19.30
Îeny ãtvrtek 15.00 - 19.30
Spoleãná sauna pátek 13.00 - 20.00

sobota 13.00 - 20.00
nedûle 13.00 - 20.00

Pondûlí 12.30 - 20.00
Úter˘ 12.30 - 20.00
Stfieda 12.30 - 20.00
âtvrtek 12.30 - 20.00

Pátek 12.30 - 20.30
Sobota 13.00 - 20.30
Nedûle 13.00 - 20.30

Pondûlí 16.00 - 19.00 Stfieda 16.00 - 19.30

Provozní doba o vánoãních svátcích

V˘voz popelnic 
v období vánoãních

svátkÛ
Zmûna svozu odpadu v prosinci 2015
■ dne 22. 12. 2015 svoz kontejnerÛ 

s komunálním odpadem
■ ve dnech 22. 12. 2015 a 23. 12. 2015

ve dvou etapách svoz popelnic 
s komunálním odpadem

■ dne 28. 12. 2015 svoz tfiídûného
odpadu

■  ■  ■

Uzavfiení 
sbûrného dvora

V dobû 
od 16. 12. 2015 do 3. 1. 2016

bude sbûrn˘ dvÛr Volary 
uzavfien.
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Spoleãenská rubrika
V mûsíci prosinci oslavili své narozeni-
ny tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Jana âadová,
paní Eva Dobrovodská,
paní Alena DÛrová,
paní Helena Frömlová,
paní ZdeÀka Jileãková,
paní NadûÏda Kohoutová,
paní Anna Kolínská,
paní Marie Krupiãková,
paní Marie Kun‰tárová,
paní Anna Mare‰ová,
paní Marie Musilová,
paní Anna Sedláková,
paní Anna ·ístková,
pan Jaroslav Bejna,
pan Josef DÛra,
pan Fritz Karpf,
pan Jan Nûmeãek,
pan Zdenûk Oubrecht.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, 
místní organizace Volary, 
blahopfieje k v˘znamnému 

jubileu na‰emu ãlenu, 
panu 

JAROSLAVU ·TURMOVI.

Poděkování
Redakční rada děkuje 

všem svým dopisovatelům 
a těší se v roce 2016 
na další spolupráci. 

❅  ❅
Poděkování patří také 

panu Rubešovi 
za dovoz 

Volarského zpravodaje 
z tiskárny 

z Černé v Pošumaví. 
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VáÏení rodiãe a budoucí prvÀáãci,

Základní ‰kola Volary Vás zve k zápisu do prvních tfiíd. Koná se v pátek 15. 1. 2016 od 14:00 do 
18:00 hod. a v sobotu 16. 1. 2016 od 9:00 do 11:00 hod. Dostavit by se mûli zákonní zástupci s dûtmi
narozen˘mi od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dûtmi s odkladem ‰kolní docházky. Oznámení o zápisu bude
vyvû‰eno na vefiejn˘ch místech první t˘den v mûsíci lednu. BliÏ‰í informace o prÛbûhu zápisu se mohou
rodiãe dozvûdût na schÛzkách v matefisk˘ch ‰kolách plánovan˘ch na 5. a 12. 1. 2015.

Mgr. Petr Horálek, fieditel Základní ‰koly Volary

Zápis do 1. tfiíd

Rádi bychom touto cestou vyjádfiili
podûkování paním knihovnicím Vladislavû
·krnové a Marcele Zvonkové. V‰echny
programy a akce, které zde dûti ze

základní ‰koly absolvují, jsou pfiipraveny
nejen na vysoké profesionální úrovni, ale
navíc i s velkou fantazií a láskou. Dûti 
a paní uãitelky se vydávají do volarské

knihovny rády a vnímají ji jako pfiíjem-
nou a neodmyslitelnou souãást v˘uky
ãeského jazyka. Dûkujeme! 

Za vedení ‰koly Mgr. Petr Horálek

·kola má ráda knihovnu

ProtoÏe i letos chceme vlastní ãinností pfiispût k finanãní
ãástce potfiebné na studium Petera z Keni, rozhodli jsme se, Ïe
budeme tvofiit i z keramické hlíny. Paní uãitelka ze ZU· Volary
Jelena Varhanová se nám trpûlivû vûnovala a peãlivû popiso-
vala v˘robní postup, a tak  brzy pod prsty dûtí hlína oÏivla do 
podoby andûlÛ. KaÏd˘ je jin˘ a kaÏd˘ krásn˘. Jistû budou
ozdobou nejen stánku na chodbû ‰koly, ale i vánoãních 
zákoutí v na‰ich domovech. 

Mgr. Katefiina Jandejsková a dûti z 1.A

Vánoãní trh

Ministerstvo ‰kolství vyhlásilo na
jafie 2015 v˘zvu 56, která se t˘kala roz-
voje ãtenáfiství a podpory v˘uky cizích
jazykÛ. Na‰í ‰kole byl tento projekt
schválen pod názvem: „Rozvoj ãtenáfiství,
cizích jazykÛ na Z· Volary“ v hodnotû
témûfi jeden milion korun. Projekt obsa-
huje tfii schválené ãásti: vznik ãtenáfi-
sk˘ch dílen, jazykov˘ kurz pro 30 dûtí
na‰í ‰koly v Lond˘nû a jazykov˘ kurz
pro 5 uãitelÛ angliãtiny na Maltû. Vlaìka
KuboÀová, Klára Michlíãková a Eli‰ka
Horálková absolvovaly tento kurz v dobû
od 18. 10. do 4. 11. 2015.

ZáÏitky z Malty:
St. Julian je pfiístavní mûsto, ve kte-

rém se nachází 4 mezinárodní jazykové

‰koly. Na‰e se jmenovala ACE Malta 
a je zamûfiená na studium pro mladé 
studenty z celého svûta. Potvrzuje to slo-
Ïení na‰í skupiny: Kolumbijci, Brazilci,
Korejci, Turci, Tatafii, Rusové, Libanon-
ci. Tito mladí studenti nás úÏasnû pfiijali,
byli nesmírnû milí, chytfií a tolerantní.
KaÏd˘ jiného vyznání a víry byli schopni
si naslouchat a dávat si navzájem pro-
stor. SloÏení mezinárodní zkou‰ky na
takové ‰kole otevírá tûmto mlad˘m
lidem cestu na univerzity, nebo k získá-
ní dobrého zamûstnání. V̆ uka probíhala
od 9 do 13 hodin a odpoledne ‰kola
nabízela rÛzné tematické programy.
Vzhledem k tomu, Ïe jsme mûly dva
volné víkendy, procestovaly jsme celou
Maltu. K Maltû patfií je‰tû ostrovy Gozo

a Comino, kam se lidé dopravují 
trajekty. Kromû místní autobusové
dopravy zde funguje systém autobusÛ
Hop on, hop off jako tfieba v Lond˘nû 
a jin˘ch evropsk˘ch metropolích. Na
v‰ech ostrovech je cítit spojení evropské
a arabské kultury v architektufie, ale 
i v maltském jazyce. MalÈané jsou milí,
pfiátel‰tí a srdeãní lidé. Dûkujeme za tuto
zku‰enost. 

V dobû odevzdání ãlánku absolvo-
valy kurz na Maltû Klára ·vejdová 
a Mirka ·váchová.

Vlaìka KuboÀová, 
Klára Michlíãková 

a Eli‰ka Horálková

Uãitelé na Maltû
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Ano. I my, dûti z 1. A a 1. B uÏ patfiíme mezi ãtenáfie! Nejdfiíve jsme musely sluchem zvládnout záludná
úskalí pfii skládání a rozkládání slabik (napfi. Ïe písmena M a E  nevytvofií SO, ale ME, Ïe slovo slon 
skuteãnû zaãíná na S). Následovalo skládání z vystfiihan˘ch písmenek, která se ukáznûnû fiadila do mfiíÏek
v Îivé abecedû a my jsme se setkaly s prvním tvofiením slov. A tak nám pan fieditel Petr Horálek a jeho
zástupkynû Jana Fistrová rozdali Slabikáfie s pamûtním listem. A tak uÏ víme, Ïe Ela má maso. A my zas
máme radost! A také na‰i rodiãe! „Umût ãíst je dobr˘.“

tfi. uã. M. Gajdo‰ová a K. Jandejsková

A jsme ãtenáfii!

Hudební záÏitek
V pátek 20. 11. 2015 k nám do ‰koly

pfiijel z Plznû hudebník Pavel Hrabû. 
Na jeho vystoupení jsme spoleãnû nav-
‰tívili Ameriku a písniãka Pejsku ná‰
dostala rázem bluesov˘ nádech. A také

jsme zkusili fouknout  do saxofonu a uÏ
víme, z ãeho je vyroben˘ a kolik váÏí.
Hrát na elektrofonick˘ dechov˘ nástroj
vyroben˘ v Japonsku jsme si také mohli
vyzkou‰et. Poãítaãové efekty braly dech

i rozesmály. Byla to hezká hodina, 
zpívali jsme si i na chodbû na zpáteãní
cestû do tfiíd. 

Îáci Z· Volary
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Úãastníci zájezdu
Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle

uvádûjí  nov˘ zábavn˘ pofiad 

Ve ãtvrtek 11. 2. 2016 od 19:00 hodin, 
ve volarském kinosále.

Vstupné: 250,- Kã pfiedprodeji od 11. 1. 2016, 
280,- Kã na místû  

I pfiesto, Ïe uÏ nám zima klepe na dvefie, travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle pfiiváÏejí nov˘ zábavn˘ pofiad pln˘ letních melodií 
a prázdninové nálady, kter˘ tentokrát nazvali ,,Úãastníci zájezdu“. 

Spoleãnû s nimi se mÛÏete vypravit na pravou a nefal‰ovanou letní
dovolenou do b˘valé Jugoslávie, kde mimo jiné potkáte i fiadu znám˘ch
zpûvákÛ, zpûvaãek, hercÛ ale i hereãek. Tû‰it se mÛÏete kromû krásné
delegátky Pamely samozfiejmû také na fiidiãe autobusu Karla a Karla,
ktefií se postarají pfiedev‰ím o to, abyste vraceli zpût hnûdé pod‰álky.
Kromû nich se ov‰em zájezdu zúãastní také hvûzdy, jako jsou Helena
Vondráãková, Heidi JankÛ, Pavel Vítek, Shakira, Madonna, ale dokonce
i Mafiena ·kopková, doktor Kája a nebo Konopnice ze známe trilogie
Slunce Seno.

NezapomeÀte si vãas rezervovat své místenky 
na palubû na‰eho autobusu! 

Více informací o na‰ich pofiadech naleznete na www.screamers.cz,
www.techtlemechtlerevue.cz a nebo Facebooku: Skupina Screamers,

Screamers a Techtle Mechtle.

Vzpomínáme

Dne 16. 12. 2015 uplynuly 3 smutné roky, 
kdy nás opustila paní

MARIE HARVALÍKOVÁ.
Stále ale Ïije 

v na‰ich srdcích a vzpomínkách.

S láskou manÏel Vojtûch 
a dcera Dana s rodinou.

Dne 11. 11. uplynuly ãtyfii bolestné roky, 
kdy navÏdy ode‰la moje maminka, paní 

EVA JANOU·KOVÁ. 

Dne 26. 12. uplynou stejnû tak smutné 
dva roky od odchodu mého tatínka, pana

JAROSLAVA JANOU·KA. 

S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Volar‰tí volejbalisté 
Vás zvou do sv˘ch fiad

Hledáte na sychravé období 
pohybovou aktivitu? 
Máte aspoÀ základní 

znalost volejbalu? 
Nevadí Vám, Ïe je míã kulat˘? 

Máte sportovního ducha?

Pokud jste pfieváÏnû 
odpovûdûli ano, 
pfiijìte mezi nás.

Scházíme se v tûlocviãnû 2x t˘dnû 
(pondûlí od 19 hod, 

ãtvrtek od 19:15 hod).

Více info na tel. 602 188 979 
(Lubo‰ KfiíÏ)
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Akce 
VOLARSKÉHO 

DOMEâKU

LEDEN 2016
5. 1. 2016

KURZ TVO¤IVKY I.–III. 2016
17:00–20:00 hodin

- tvofiivá dílna pro dospûlé, 
tradiãní i netradiãní techniky

***
11.–14. 1. 2016

DESKO-MARATÓN
- turnaj v deskov˘ch hrách 
pro dûti od 1. do 9. tfiídy, 
pro M· a ‰kolní druÏinu

***
11. 1. 2016

BABY BAZAR
- bazar obleãení, hraãek a pomÛcek 

pro kojence a batolata
- moÏnost prodeje, koupi a v˘mûny

***
23. 1. 2016

SORD – spoleãenské odpoledne rodiãÛ a dûtí
16:00 - 19:00 hodin

- ples pro rodiãe s dûtmi 
v sále mûstského úfiadu Volary

***
29. 1. 2016

„Nebojte se vysvûdãení, 
máme pro vás pfiekvapení…“

9:00 - 12:00 hodin
- pro kaÏdého, kdo pfiinese ukázat své vysvûdãení,

je pfiipraven zábavn˘ program a malá odmûna.

***
INFORMACE NAJDETE:

– na plakátech,
tel.: 388 333 073, 725 832 977, 724 768 635, 

@: volary@ddm-prachatice.cz,
nebo na www: www.ddm-prachatice.cz

Silvestrovské vlaky

Leto‰ní jízdy kratochviln˘ch silvestrov-
sk˘ch vlakÛ na Kubovu HuÈ se ponesou ve
stylu Noemovy archy. Novinkou je zvlá‰tní
vlak z Volar (odjezd v 07.35), kter˘ se na
Kubovce spojí se silvestrovskou soupravou 
a bude s ní pendlovat cel˘ den, aby se pak 
do Volar vrátil v 15.57 hod. 

Tradiãní v˘stup na Boubín se moÏná
zmûní v dobytí Araratu a kdo chce podpofiit
náladu akce, nechÈ se na palubu Ïelezniãní
archy dostaví v kost˘mech, nejlépe v páru. 

Podrobnosti a jízdní fiády na
http://spzs.sweb.cz/ v odkazu Plán akcí/

31. prosince 2015. 

Roman Kozák

Novinky v knihovnû
PRO DùTI A MLÁDEÎ

RoÏnovská Lenka: Stra‰idelná ‰kola
Víte, Ïe to není samo sebou, aby stra‰idla pou‰tûla hrÛzu? KdyÏ stra‰idlo
pfiijde na svût, neumí nahánût strach, musí se to nauãit ve stra‰idelné
‰kole. A to se t˘ká i bubáãka Bubu‰e, kter˘ by rád získal v˘uãní list 
v oboru stra‰ení. Bubu‰ovy úsmûvné, stra‰idelné, pouãné, a hlavnû
nev‰ednû ilustrované pfiíhody jsou zde pro zaãínající ãtenáfie.

Ledové království
Pfiiprav se na mraziv˘ závan ledového vichru z hlubok˘ch seversk˘ch
fjordÛ, zasnûÏen˘ch hor a nekoneãn˘ch mofií zaklet˘ch do vûãného ledu
mocn˘m kouzlem královny Elsy. 

PRODÁM: DruÏstevní byt 3 + 1 + hala, 3 patro, v˘tah, 
zateplen˘, balkon. Cena 400 000,- Kã.

Telefon: 704 011 780

***
PRODÁM: DruÏstevní byt 3+1 ve Volarech o velikosti 65,13 m2.

Cena 400 000,- Kã. Kontakt: 732 777 408
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Městský úřad Volary 
přeje všem občanům 

klidné a radostné vánoční svátky, 
štěstí, zdraví, osobní a pracovní úspěchy 

v roce 2016.

❄
Redakční rada Volarského zpravodaje přeje

příjemné a pohodové vánoční svátky, 
šťastný a klidný rok 2016.

Argentina
Na druhé polovinû zemûkoule, tudíÏ

v Argentinû, se slaví vánoce 6. ledna.
CoÏ je zde období léta. To znamená, Ïe
se lidé pohybují pfieváÏnû v klimatizova-
ném prostfiedí a snaÏí se ochladit hlavnû
studen˘mi nápoji. Pfiesto i tady se 
zdobí vánoãní stromeãky. Nejedná se
sice o jehliãnany jak je známe u nás, ale
o rÛzné stále zelené stromy, které se
zdobí chomáãky bavlny, která se nachá-
zí v tomto ãase na stromech v lese. Tyto
chomáãky mají pfiipomínat sníh.

·tûdroveãerní veãefie se servíruje
venku u stolÛ zdoben˘ch pfieváÏnû
pavím pefiím. Peãen˘ páv b˘vá podáván
jako hlavní menu veãefie. âasto se na
sváteãním stole objevuje i peãené sele.
Na stole nechybí ani spousta exotického
ovoce a pfiedev‰ím spousta chlazen˘ch
nápojÛ.

Dárky zde nadûluje kÛÀ Magi. Pro
nûho se veãer pfied ‰tûdr˘m dnem 

pfiipravuje pfied dvefie do domu miska 
s vodou a pár stébel sena. To proto, aby
na své pouti za JeÏí‰kem, netrpûl hlady 
a Ïízní. Samotné dárky se pak nadûlují
do vyãi‰tûn˘ch bot, které si dûti pfiipra-
vují veãer pfied ‰tûdr˘m dnem pod stro-
meãek, nebo vedle postele.

Francie
Vánoãní ãas nastává ve Francii 

stejnû jako u nás o Adventu. I zde se 
o kaÏdé nedûli zapálí jedna svíãka, která
zde symbolizuje znovuzrození. A i zde
se po dobu Adventu otvírají okénka
adventního kalendáfie. KaÏdé okénko
v‰ak obsahuje vûtu z evangelia. 

Francouzi stejnû jako Ameriãané
mají rádi bohatou v˘zdobu, jak interié-
rÛ, tak exteriérÛ. Francouzi také zdobí
vánoãní stromeãek. Nejãastûji to b˘vá
jedliãka.

K vánocÛm ve Francii neodmysli-
telnû patfií i trhy. Jedná se o prodej 

v dfievûn˘ch stáncích, kde se prodávají
dekorace, hraãky, svíãky a podobnû.

Mezi tradiãní pokrmy ‰tûdroveãerní
hostiny patfií vánoãní krÛta a tzv. vánoã-
ní poleno. Jedná se o dezert polévan˘
ãokoládou ve tvaru polínka, nûkdy se
mÛÏe jednat i o zmrzlinu.

Dárky ve Francii nosí Pere Noël. Je
to v podstatû Santa Klaus jen s jin˘m
jménem. Ten dárky ukládá pod stromek,
nebo na krb.

·tûdr˘ veãer je zakonãen bohosluÏbou.
25. prosince Francouzi zvou na

obûd, na kterém nechybí ústfiice, ‰neci,
Ïabí steh˘nka, krocan plnûn˘ ka‰tanovou
nádivkou a drahé ovoce do sv˘ch domÛ
bezdomovce, chudé, sirotky a dokonce 
i vûznû.

Tfii králové jsou svátkem dûtí 
a maminky jim na tento den peãou dort,
ve kterém je zapeãena malá figurka.
Které z dûtí najde figurku skr˘vající se 
v dortû, stává se králem hry.

Vánoce ve svûtû

*   Na ·tûdr˘ den se nesmí ãistit chlévy a stáje, aby dobytek nezaãal kulhat.
*   Na ·tûdr˘ den se nemá nic vydluÏit, jinak se pfiivolá bída s nouzí.
*   Psovi, kocourovi, houserovi a kaãerovi je dobré dát ãesnek, aby byli ostraÏití.
*   Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je jistá.


