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Kapr má na štědrovečerním stole stále větší konkurenci. Podle oslovených obchodníků ho na 

vánočním stole totiž stále častěji nahrazují jiné ryby - a nejde jen o lososa. Výjimkou nejsou ani 

exotické druhy - třeba žraloci a rejnoci. Ceny takových ryb jsou ale mnohem vyšší než českého kapra - 

to ale podle prodejců lidem nevadí. Na Vánocích - a tedy i jídle - totiž Češi nešetří. 

 

a – kapr 

02:53 /  

ZAČÍNÁ: Kolem 100 korun za kilo.... 

KONČÍ: ... Český rozhlas.  

  

++++++++ 

 

 

Když se řekne ryba, kapr, šupinka, představí si většina z nás kraj třeboňských rybníků, tradiční výlovy 

nebo také štědrovečerní stůl s rybím pokrmem. Byla ale ryba součástí slavnostní večeře odjakživa? A 

co rybí šupinky? Jakou magickou moc jim svátky radosti přisuzovaly? I na tyto otázky vám dá 

odpověď vánoční výstava v Blatském muzeu v Soběslavi nazvaná Kapr v lidovém umění a vánoční 

tradici: 

 

b -  kapr-umeni 

03:00 / ZAČÍNÁ: No tak my se... 

KONČÍ: ...Kopřiva, Český rozhlas.  

 

 

+++++ 

 

 

Betlémy z 19. a začátku 20. století je možné si až do února prohlédnout ve frenštátském muzeu. Je 

tam totiž umístěná expozice lidových betlémů, jejichž tvorba má centrum právě na frenštátsku. Mezi 

vyřezávanými a malovanými betlémy se skrývají také historické kousky... 

 

c – betlemy 



1:59 /  

ZAČÍNÁ: Já bych řekla... 

KONČÍ: ...rozhlas.  

 

++++++++++++ 

 

Lidé v Česku si 18. prosince připomněli osm let od úmrtí Václava Havla. Třeba na Hrádečku u 

Trutnova, kde první český prezident strávil poslední chvíle života na své chalupě. Lidé na Havla 

vzpomínali ale i třeba  v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem a taky v Praze.  

 

d – havel 

 

0:55 /  

ZAČÍNÁ: Právě v hlavním městě... 

KONČÍ: ... EŠ, RŽ 

 

++++++++++++ 

 

 

Noční život během normalizace v Československu fotila Libuše Jarcovjáková a nepočítal s tím, že své 

snímky někdy vystaví. Letos je ukázala návštěvníkům prestižního festivalu fotografií ve francouzském 

Arles na výstavě nazvané Evokativ. Teď britský Guardien tuto výstavu označil nejlepší fotografickou 

expozicí roku.  

 

e – vystava 

1:19/ 

ZAČÍNÁ: kulisa... 

KONČÍ: ... mv,čro. 

 

++++++++++++ 

 

 



Na Poličsku patří cukroví  dnes už k neodmyslitelné tradici vánočních svátků, ostatně tak jako i v 

jiných koutech u nás. V minulosti to tak ale nebylo. Na Vysočině se začalo objevovat na svátečních 

stolech až koncem 19. století, a to jen v měšťanských rodinách. Kolegyni Věře Pavlasové to potvrdila 

etnografka z tamního muzea Stanislava Cafourková. 

f – cukrovi 

01:56 /  

ZAČÍNÁ: Tak jako.. 

KONČÍ: ... stromeček. 

 

 

+++++++++++ 

 

 

Vánoční zvyky se ve Svitavách za poslední století výrazně změnily. Možná i proto, že se velmi 

proměnilo obyvatelstvo. Němci se museli vystěhovat a na území přišli lidé z různých koutů republiky. 

Věra Pavlasová zjistila, že jednou z výrazných změn je  to, že Svitaváci už nevyřezávali betlémy, ta 

tradice skončila v první polovině minulého století. Potvrdil  to i historik Radoslav Fikejz. 

  

g - zvyky  

02:05 /  

ZAČÍNÁ: Ta velká tradice.. 

KONČÍ: ... poslání. 

 

 

++++ 

 

V Litomyšli je v těchto dnech malá, ale velmi netradiční vánoční výstava, která s sebou nese i určité 

poselství. Jejím autorem je Václav Mach, pracovník v informačních technologiích, který se ale ve 

volném čase se věnuje tvůrčí práci, kdy se podle svých slov snaží propojit elektroniku s uměním. 

Vyrábí například dámské náušnice a náhrdelníky na dálkové ovládání. A tak ho litomyšlská Městská 

galerie oslovila, aby vymyslel nějaký nápad i pro čas Vánoc. S čím přišel, zjistila reportérka Barbora 

Soukupová. 

 

h - litomysl-vystava 

02:02 /  



ZAČÍNÁ: S Václavem 

KONČÍ: ...BS, ČRo. 

 

+++++++++ 

 


