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Tichá noc, svatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i 
pastýři stád, /: jen Boží láska, ta bdí. :/ Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, 
tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, /: z lásky se člověkem stal. :/ Tichá noc, svatá 
noc, stín a mráz ……………

Tak začíná jedna z nejkrásnějších vánočních písní, která nám připomíná, že máme opět před sebou 
nejkrásnější část z celého roku – vánoční čas. Čas plný pohody, klidu a lásky. Čas, který nejraději 
trávíme v kruhu svých nejbližších. Čas, kdy bychom měli zpomalit, ba přímo se měli zastavit a 
věnovat svým blízkým nejen dárek, ale hlavně svůj úsměv, svou lásku a úctu. Vzpomenout si 
na všechny, které máme rádi a kteří jsou nám blízcí a kteří s námi právě nemohou být.

A proto i my, členové výboru, chceme přispět k Vaší pohodě mimořádným číslem Diaservisu a 
zároveň Vám popřát krásné, pohodové Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2010.



Vánoce u Rumcajsů

A bylo o Vánocích na třetí rok. Hned ráno zaslechli Rumcajs s Mankou od Jičína velké tlučení. 
"V Jičíně už zabíjejí kapry," povídá Manka. "To aby ses, Rumcajsi, taky vypravil pro rybu." 
Rumcajs ale zavrtěl hlavou: "Já bych letos radši černého kubu. To je pravé loupežnické jídlo na 
štědrou večeři. Loni si ho nemohl dopřát ani knížepán." Manku jako by v tu chvíli posedla jiná 
chuť. "Rumcajsi, mně se jazyk kroutí do kornoutku zrovna jen na rybu." A tak si Rumcajs vysadil 
synka Cipíska na rameno a vydali se k vodníku Volšovečkovi pro kapra. Místy bylo holo a kluzko, 
místy hluboký sníh. A nejhůř u rybníka nad stavidlem. Vítr tam navál závěj na zmrzlou strouhu. 

V tom Cipísek, protože byl výš, povídá: "Někdo v té závěji leží." Byl to takový kulatý chlapík, 
převaloval se na břiše jako na kolíbce a ne a ne se zvednout. "Já tě znám," povídá Rumcajs, "ty jsi 
jičínský krupař Kastl. A co tu děláš?" "Vyšel jsem si, aby mi v žaludku správně odlehlo před večeří, 
a teď tohle," heká Kastl. Rumcajs s Cipískem zvedli Kastla ze závěje a postavili ho rovně na nohy. 
A krupař už šmejdí po všech kapsách, aby se jim odměnil. Neshledal v kapsách víc než pár hrstí 
krup, jak mu tam napadaly, když stál u pultu. "Víc u sebe nemám," řekl Kastl. "Nech tak, stejně 
bychom nic nevzali," povídá Rumcajs, ale vtom už mu krupař vsypal kroupy do kapsy u 
kordofánské kazajky 
Potom se Kastl hrnul dál směrem k Jičínu. Rumcajs s Cipískem došli jen k rybníku a zaťukali na 
stavidlo. Volným očkem v ledu vyjel z vody vodník Volšoveček. "Co byste rádi?" "Kapříka, Mance 
na něj přišla chuť, a aby bylo co smažit k štědré večeři," poprosil Rumcajs. Volšoveček na to neřekl 
ani slovo, vjel pod led a za chvíli podává Rumcajsovi kapra. "Tumáš." A hned zase zpátky pod led, 
a voda v rybníce jako by o slzu stoupla. Rumcajs si srovnal krasavečka kapra do náruče a nese ho 
domů. Cipísek se mu přidal k boku. Ale jak jdou, Rumcajsovi pořád připadá, jako by se za ním 
někdo díval. Ohlídne se, a na stavidle sedí vodník Volšoveček a tlapkou mává kaprovi na 
rozloučenou. "Kruciš, já se neměl ohlížet," povídá Rumcajs. 
Když došli k jeskyni, Rumcajs pro tu chvíli usadil kapra do studánky a na stružku přihrábl hrázku 
z křemílků, aby nemohl uplavat. "Máš ho ve studánce, Manko," vzkázal po Cipískovi. Ale sám 
postává nad studánkou, v srdci ho tíží závažíčko, a pořád vidí Volšovečka, jak sedí na stavidle a 
mává kaprovi na rozloučenou. A bůhví jak se to tak Rumcajs nešikovně otočil na patě! Hrázka z 
křemílků se rozvalila a kapří krása plyne strouhou pryč do rybníka. "Já nešika!" křikl vesele 
Rumcajs na celý Řáholec. 
Když to doma pověděl Mance, Manka řekla: "Dobré srdce není zadarmo. Nás to stálo štědrou 
večeři." "Nevyvedla se nám ta rybí po pansku," usmál se Rumcajs, "tak si uděláme poctivou 
loupežnickou." . Uhodil rukou o kapsu u kazajky a v kapse se ozvou kroupy od Kastla. Přesypaly se 
a zacinkaly málem jako zvonky. "Aleluja," povídá Manka, "k štědré večeři bude kuba z krup." 
"Glória, maštěný kuba s houbama!" zazpíval Cipísek. Rumcajs vyklopil kroupy z kapsy a hned 
stavěli hrnec na ohniště. Našla se palička česneku, za nehet pepře, za dva soli i jiskřička jezevčího 
sádla. Jen houby nebyly. Jen houby pořád chyběly. Nebyl jich v celé domácnosti ani lupínek. "Jako 
loni na jičínském zámku," povídá Rumcajs. "A bez hub je kuba jen marnost." 
Vtom vběhne do jeskyně veverka. Přichytila se drápkem Mančina kolena a složila jí do klína plnou 
náruč hub. "Už chvíli se dívám na tu vaši trampotu tamhle z borovice," řekla. "A tak vám něco nesu 
ze své zimní špajzky. Tuhle jsou hříbky a tuhle křemenáče, aby byl kuba správně dočerna." 



Rumcajs, než sáhl pro kudlu, aby to veverčí nadělení pokrájel do rendlíku, ještě povídá: "Ó, to je na 
tom loupežník líp než knížepán, že má veverku za dobrou přítelkyni." 
Potom vařili kubu: z Kastlových krup, soli, pepře, jezevčího sádla a veverčího nadělení. Vonělo to 
až do jičínského zámku. A když toho černého kubu snědli, zazpívali si stručnou loupežnickou 
koledu: 

Vyletěla na nebesa
vlasatice kometa,
měsíček tam trousí hvězdy,
kometa je zametá. 

 

Pro inspiraci i pobavení přinášíme vánoční pranostiky.

Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží.  
Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté. 
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. 
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce. 
Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny. 
Na Boží narození o bleší převalení. 
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati. 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 
Prosinec se sněhem na  pěšině, žito je v každé vysočině. 
Studený prosinec - brzké jaro. 
Mírný prosinec - mírná celá zima. 
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou. 
Na suchý prosinec následuje suché jaro. 
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všechno špatně urodí. 
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato. 
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu. 
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda. 
Jaký prosinec, takový celý rok. 
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 

Vánoční zvyky

 Pouštění skořápek po vodě 
Ze skořápek od ořechů a svíček se vyrobí lodičky, které se pouští po vodě. Zjišťuje se, jestli se 
lodička drží u ostatních nebo se vydá daleko do světa.
Rozkrajování jablka



Každý si rozkrojí jablko. Když se objeví hvězdička, znamená to šťastný rok a zdraví. Když křížek, 
pak je to rok plný problémů.

Lití olova
Roztaví se olovo, které se poté vlije do studené vody. Olovo ztuhne a vytvoří obrazec. Potom se 
hádá co,  který obrazec symbolizuje a co tedy koho čeká.

Třesení bezem
Nezadaná dívky třese bezem a dům u kterého začne jako první štěkat pes, je i domem, ve kterém 
bydlí její nastávající.
Házení střevícem
Svobodná dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno hodí střevíc. Pokud špička ukazuje ke 
dveřím, znamená to, že se brzy vdá.
Klepání na kurník
Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud se 
ale objeví kohout, brzy se vdá.
Šupinky
Každý si schová šupinku ze štědrovečerního kapra do peněženky. Budou se pak u něj držet peníze.
Mince pod talířem
Pro štěstí ve finanční oblasti se při štědrovečerní večeři dává pod talíř mince.
Talíř navíc
Na stůl se dává vždy o jeden talíř navíc - pro nečekaného hosta.
Nevstává se od stolu
Poté, co všichni zasednou ke štědrovečerní večeři, už nesmí nikdo vstát. Říká se, že kdo vstane, ten 
už u příští štědrovečerní večeře nebude.
Půst na Štědrý den
Kdo se postí na Štědrý den, uvidí večer zlaté prasátko :-).

A teď něco dia na zub:

Dia linecká očka

450 g polohrubé mouky
150 g másla

100 g
Sorbitu (jiné vhodné sypké 
sladidlo)

2 ks vajec
3/4 ks prášku do pečiva



4-5 lži
c

mléka

dia marmeláda

1. Na vál prosijeme mouku, přidáme změklé máslo, vejce, sorbit a prášek do pečiva
2. Podle potřeby přidáme mléko a vše propracujeme ve středně husté těsto
3. Poté těsto vyválíme na plát silný asi 2-3 mm a tvořítkem vykrajujeme středně velká kolečka
4. Do jedné poloviny koleček vykrojíme tvořítkem ještě malé kulaté středy (očka) 5. Pečeme na 
tukem vymazaném plechu v předehřáté troubě na 170 °C dozlatova
6. Vychladlá kolečka slepujeme dia marmeládou tak, že v horním dílku je vykrojené očko. 

´

Štědrej večer nastal
Štedrej večer nastal. Štedrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. Panímámo vstaňte. 
Panímámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. Panímáma vstala. Panímáma vstala, koledu 
nám dala, koledu nám dala.
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