
stromeček pěkně poskládat. 
Justýnce už je deset, tak už od-
halila, jak vypadá Ježíšek. Na roz-
díl od Theodora, který je ještě 
malý…

CUKROVÍ 
NEMUSÍME
Když se vrátíme do bytu, zazvo-
ní zvonek a může se jít rozbalovat. 
Když to takhle vyprávím, vypadá 
to hrozně snadno, ale aby to klap-
lo, je někdy nadlidský úkol. A to při-
znávám, že extra speciální přípravy 
nedělám. Cukroví moc nepeču, jen 
trochu kvůli dětem. Jinak ho nikdo 
moc nejíme. 

NAŠE ZVYKY
Mezi naše tradice patří mince pod ta-
lířem, kterými trochu manipuluju, 
aby manžel měl dost peněz a uživil 
nás. Pak třeba lití olova, krájení jab-
lek… Ale nevím, jak to dělají v ji-
ných rodinách, my tyhle tradiční 
zvyky děláme většinou až druhý 
den. Během Štědrého večera to-
ho máme tolik za sebou a jsme tak 
vyčerpaní, že po rozbalení dárků už 
jen odpočíváme a užíváme si nic-
nedělání. 

Dopoledne chodíme za manže-
lovou rodinou, což je tradice. 
A odpoledne se věnujeme té 
naší. S první hvězdou na nebi 

se může spustit vánoční obřad, tedy ve-
čeře. Děti milují hezky zelenou hráškovou 
polévku, a i když to není typicky vánoční, 
naše pravidlo to je. Stejně jako k domácí-
mu bramborovému salátu nedělám ryby. 
Jsem narozená ve znamení Ryb a nemám 
je na talíři ráda. Pečeme vinnou klobá-
su. Manžel má kapra rád, proto si ho nosí 
od své maminky anebo to vydrží na další 
svátky a je s námi v jedné klobásové partě. 
Loni jsme byli u stolu my čtyři a můj tatí-
nek, který jinak žije sám. Držíme se zvyku, 
že od stolu se nemá během večeře vstá-
vat, protože jinak ten, kdo vstane, z rodi-
ny odejde…

PO VEČEŘI 
PROCHÁZKA
Po večeři se oblečeme a jdeme ven. Vez-
meme si velké prskavky, zapálíme je, 
a dáme tak Ježíškovi znamení, že už 
nadešel čas na dárky. On tak ví, že 
nejsme v bytě, a může nám je pod 

Herečka 
Jana Bernášková (35)
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