
KRONIKA
rodinných tradic, svátků rodinných tradic, svátků 

a radostía radostí

NÁŠ TRADINÁŘ 



Věnování Věnování 
Tato kronika je věnována RODINĚ

s tímto přáním:



ČERVEN
letní slunovrat a začátek léta ~ svatojánská noc   letní slunovrat a začátek léta ~ svatojánská noc   
seno a první sklizně ~ příprava na prázdninyseno a první sklizně ~ příprava na prázdniny



Červen Červen

Svátky a významné dny Svátky a významné dny 
(narozeniny, výročí) (narozeniny, výročí) 

naší rodiny naší rodiny 

1  Den dětí

Laura 

2
Jarmil

3
Tamara

4
Dalibor

5 
Dobroslav

6
Norbert 

7
Iveta

8  svatý Medard

Medard

9
Stanislava

10
Gita

11
Bruno

12
Antonie

13
Antonín

14
Roland

15
Vít

16
Zbyněk

26
Adriana

27
Ladislav

28
Lubomír

29
Petr / Pavel

30
Šárka

Den otců – třetí červnová neděle 
vysvědčení a poslední den školy

17
Adolf

18
Milan

19
Leoš

20
Květa

21  letní slunovrat (20. nebo 21. 6.)

Alois

22
Pavla

23
Zdeňka

24  svatojánská noc (noc z 23. na 24. 6.)

Jan

25 

Ivan





Červen

SVÁTKY V ČERVNU
Slunce je na vrcholu své moci, lidé jej oslavují; 

noc je však tajemná – oheň ji má prozářit, 
ochránit všechny přítomné a zároveň jim 

požehnat. Lidé podstupovali spirituální obřady 
a očistné koupele.

Svatojánská nocSvatojánská noc
noc z 23. na 24. června

Naši předkové věřili, že tato noc je magická. 
Křesťanský svátek svatého Jana Křtitele 
překrývá oslavy slunovratu. Lidé tehdy 

zapalovali svatojánské ohně a kutáleli hořící 
kola dolů z kopců. Věřilo se, že země otevírá 

své poklady a devatero natrhaných bylin 
(tzv. svatojánské koření) přinese zdraví 

a lásku. Dívky posílaly po vodě svatojánské 
věnečky a maminky chystaly pro děti 

svatojánskou postýlku.

Poslední den školy  Poslední den školy  
a vysvědčenía vysvědčení

Příprava na prázdniny.

Den dětíDen dětí
1. června

Svatý MedardSvatý Medard
8. června

Medardova kápě, 40 dní kape. Lidé se 
obraceli k Medardovi s prosbou o zachování 

úrody a ochranu úspěšné senoseče i vinic. 
Podle české lidové tradice končí období 

zvané podlétí. 

Den otcůDen otců
3. neděle v červnu

Letní slunovratLetní slunovrat
20. nebo 21. června

Příroda i sluníčko jsou na samém vrcholu  
a v plné síle. Dny jsou nejdelší v roce a noci 
krátké, ale dny se opět začínají zkracovat. 

Lidé v tento den zapalovali posvátné obřadní 
ohně k uctění Slunce.  

Naše rodinné tradiceNaše rodinné tradice
Máme v tomto měsíci narozeniny, rodinná setkání a výročí? 

Jaké svátky slavíme u nás doma? Na co vzpomínají rodiče, babičky a dědové?



Červen Červen



Konec školy Konec školy 
červnové výlety a dovolenéčervnové výlety a dovolené

Jak vzpomínají na zakončení školy rodiče a prarodiče? 
Jaké zážitky si chcete pamatovat?



Červen Červen

Co nás baví a těší v červnu? Co nás baví a těší v červnu? 
Co děláme doma a venku? Tvoříme, sportujeme, hrajeme si?  

Jak si hráli a co podnikali rodiče a prarodiče?



Rodinné sezonní receptyRodinné sezonní recepty
Co sklízíme a zpracováváme na zimu? 



Červen

další záznamy...další záznamy...



PROSINEC
adventní neděle ~ Mikuláš   adventní neděle ~ Mikuláš   

zimní slunovrat a začátek zimy ~ Vánoce   zimní slunovrat a začátek zimy ~ Vánoce   
konec roku a bilancováníkonec roku a bilancování



Prosinec Prosinec

Svátky a významné dny Svátky a významné dny 
(narozeniny, výročí) (narozeniny, výročí) 

naší rodiny naší rodiny 

1
Iva 

2
Blanka

3
Svatoslav

4  svatá Barbora 

Barbora

5  Mikuláš  
Jitka

6
Mikuláš 

7
Benjamín / Ambrož

8
Květoslava

9
Vratislav

10
Julie

11
Dana / Danuše

12
Simona

13  svatá Lucie 

Lucie

14
Lýdie

15
Radan / Radana

16
Albína

26  svatý Štěpán

Štěpán – 2. svátek vánoční

27
Žaneta

28
Bohumila

29
Judita

30
David

31  Silvestr

Silvestr

čtyři adventní neděle (v průběhu prosince)

17
Daniel

18
Miloslav

19
Ester

20
Dagmar

21 
Natálie

22  zimní slunovrat (21. nebo 22. 12.)

Šimon

23
Vlasta

24  Štědrý den

Eva / Adam

25  Boží hod vánoční 

1. svátek vánoční





Prosinec

SVÁTKY V PROSINCI
Štědrý denŠtědrý den

24. prosince
S východem první hvězdy se zasedá k vánoční večeři. 

Naši předci dodržovali mnohé rituály, které měly 
přivolat v následujícím roce bohatou úrodu. Většina 

zvyků měla až magický význam. Na stole ležely plodiny 
(anebo byly součástí večeře a svátečního pečiva), které 

se v hospodářství urodily. V rituálech bylo vyjádřeno 
propojení s přírodou a také soudržnost rodiny – 

od večeře se neodcházelo, pro všechny se rozkrajovalo 
jablíčko, stůl se svazoval řetězem. Po večeři 

a vzájemném obdarovávání u stromečku mnozí z nás 
odcházejí do kostela na půlnoční mši.

Boží hod vánočníBoží hod vánoční
25. prosince – 1. svátek vánoční

Křesťané oslavují narození Ježíška – božského dítěte. 
Věřící v klidu a tichu rozjímají o příchodu Mesiáše na tento 
svět. Je to den klidu a odpočinku, se slavnostním obědem.

Svatý ŠtěpánSvatý Štěpán
26. prosince – 2. svátek vánoční

Tento den se chodilo koledovat po sousedech 
a vyplácelo se za službu. Po klidném adventu přišla 

doba veselí, žertovných her a vtípků. 

SilvestrSilvestr
31. prosince 

Poslední den v roce – bilancování  
a rozjímání nebo veselá oslava.

Svatá BarboraSvatá Barbora
4. prosince

Barborkou se nazývá větvička, kterou si tento 
den dáváme do vázy. Do Štědrého dne by měla 

vykvést a ozdobit vánoční stůl.

MikulášMikuláš
5. prosince

V předvečer svátku svatého Mikuláše obchází  
děti Mikuláš, čert a anděl. Nadělují dobroty, 

ovoce, ale i uhlí a brambory. 

Svatá LucieSvatá Lucie
13. prosince

Prosincové obchůzky po sousedech bývaly  
dříve častější – na Barboru a na Lucii, kdy 

domácnosti obcházely ženy v bílém oděvu.

Zimní slunovratZimní slunovrat
21. nebo 22. prosince

Den je nejkratší, naopak nastává nejdelší noc 
a začíná zima. Pak ale opět začíná přibývat 

slunečního svitu a dny se začínají prodlužovat. 
Slunovrat je symbolem nového života a naděje. 

Oslavovalo jej mnoho kultur i náboženství na 
celém světě. V tu nejdelší noc hořel oheň, aby 

nahradil pohaslé slunce. Do ohně se přikládalo 
posvátné poleno, ozdobené zelenými větvičkami. 

Naše rodinné tradiceNaše rodinné tradice
Máme v tomto měsíci narozeniny, rodinná setkání a výročí? 

Jaké svátky slavíme u nás doma? Na co vzpomínají rodiče, babičky a dědové?



Prosinec Prosinec



Prosinec Prosinec

Advent a příprava na Vánoce Advent a příprava na Vánoce 
Jak se připravujeme na Vánoce?   

Jak na adventní čas vzpomínají rodiče a prarodiče?



Prosinec Prosinec

Vánoce a vánoční svátkyVánoce a vánoční svátky
Jak trávíme Vánoce a vánoční svátky?  

Jak na tyto dny vzpomínají rodiče a prarodiče? 



Vánoční prázdninyVánoční prázdniny
Kam jezdíme a co děláme o prázdninách? 



Prosinec Prosinec

Co nás baví a těší v prosinci? Co nás baví a těší v prosinci? 
Co děláme doma a venku? Tvoříme, sportujeme, hrajeme si?  

Jak si hráli a co podnikali rodiče a prarodiče?



Rodinné vánoční Rodinné vánoční 
a silvestrovské recepty a silvestrovské recepty 



Prosinec Prosinec

další recepty...další recepty...



Prosinec Prosinec

Silvestr a závěr rokuSilvestr a závěr roku
Jak slavíme konec roku?  

Máme nějaké vzpomínky, které si chceme pamatovat?



Prosinec

Naše přáníNaše přání
Jaká jsou přání členů naší rodiny?


