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3. číslo/ Březen 2016 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Milí čtenáři, milé čtenářky,  

Máme tu březen, měsíc, ve kterém začíná jaro. Jarní 

rovnodennost, tedy dobu, kdy den i noc trvají stejně dlouho, 

oslavíme 20.3. Dny se budou prodlužovat, noci budou kratší, 

užijeme si mnohem víc světla a sluníčka, a tím i teplíčka. 

Ovšem než se dočkáme teplejšího počasí a budeme moci odložit 

zimní bundy a kabáty, musíme si ještě pár týdnů počkat.  

V březnu nás čeká tradiční „Domovský ples“, tentokrát na 

téma Sport. V Měsíčníku se proto za sportem podíváme. 

Nahlédneme také pod pokličku významu Mezinárodního dne 

žen, potrénujeme paměť a zkusíme se podívat na Velikonoce 

tak trochu jinak. Připomeneme si také narození Bedřicha 

Smetany a ohlédneme se za událostmi, které nám přinesl měsíc 

únor. 

Příjemné březnové dny Vám za tým autorů přejí 

Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 
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OKÉNKO ŘEDITELE 

 

Únor je za námi, vzhůru do března! 

A na cestu si neseme pochvalu. V posledním únorovém týdnu 

totiž nečekaně navštívila náš Domov se zvláštním režimem 

ministerská inspekce kvality sociálních služeb. Po třech dnech 

inspekční činnosti bylo jasno – služba je realizována dobře, ve 

vysoké kvalitě. Je to v krátké době už druhé vyznamenání pro 

celý tým, od vedení sociálního úseku, přes vedení přímé péče 

až po pečovatelky, aktivizační pracovnice a stravovací asistenty 

na jednotlivých poschodích. Všichni se vytáhli, děkuji všem za 

kvalitní práci. A speciální poděkování patří Mgr. Plívové a 

Mgr. Matouškové, které kvůli inspekci zrušily svou dovolenou 

a přišly do práce, i když nemusely.  

V kuchyni dostaly kuchařky v měsíci únoru do nového roku 

nový kotel, protože ten starý se proděravěl a byl nebezpečný. 

Věřím, že i když je nový kotel poněkud jiného typu, bude 

sloužit minimálně stejně dobře a dlouho, jako ten původní.  

S městskou společností TEPVOS, která nám od letošního roku 

dodává teplo, jsme domluvili snížení teploty otopné vody, 
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protože na mnoha pokojích bylo při letošní teplé zimě horko a 

muselo se více větrat.  

S blížícím jarem, které všichni netrpělivě vyhlížíme, nás čeká 

tradiční ples, tentokrát na sportovní téma. Přeji všem zdraví, 

aby se plesu mohli zúčastnit – a těm, kdo jej organizují, chci 

popřát nápady, kreativitu a radost z práce, která má smysl. 

A 21. března začne astronomické jaro, i když se počasí občas 

hodně jarně tvářilo už v únoru. 

   

Jan Vojvodík, ředitel 
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Únor bílý, pole sílí. Tak zní stará proroctví, ale letos to tak není. Máme 

počasí proměnlivé, hned je jaro a hned zima. Sociální pracovnice nám 

chtěly zpříjemnit čas něčím veselejším a tak nám připravily kavárničku. 

Bylo v ty dny zrovna sv. Valentýna patrona lásky a naděje a tak se to 

hodilo. 

Hned se daly do díla. Skupina, co chodí na výtvarnou hodinku, udělala 

krásná srdíčka, co ráda peče, upekla dobré cukroví a o zábavu se 

postarala nová taneční skupina Radost, která se skládá z pracovnic 

našeho domova. A pak to začalo. Návštěvníků bylo dost a program se 

vydařil. Soubor „Radost“ nám připomněl svým tancem naše mladá léta, 

kdy jsme se učili tancovat a také podle módy strojit. Všem se to moc líbilo. 

Zábava šla v plném proudu, každý si pochutnával na cukroví a káva 

voněla po celé jídelně, která byla krásně vyzdobena. 

V rádiu nám hrála pěkná muzika a my jsme se vesele bavili. Ani se nám 

domů nechtělo. Ale všechno má svůj konec. 

Za snahu a péči, kterou jste nám věnovali, moc děkujeme a věříme, že se 

to bude brzy opakovat. 

                                                                                Věra Procházková 
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CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 

 

 

Ve čtvrtek 10. 03. od 13. 30 – KAVÁRNIČKA K MDŽ na 

jídelně v 1. patře budovy B. O radost z hudby 

se s námi podělí účastníci Muzikoterapie pod 

vedením Káji Staňkové  

 

 

Ve čtvrtek 17. 03. od 14. 30 hod. – SPORTOVNÍ PLES na 

jídelně v 1. patře budovy B. 

 

 

 

 

 

KADEŘNICE: 10., 24. 03.  

PEDIKÚRA: 03., 17. 03. 

I v březnu k nám bude docházet paní Jana Holubová 

s Rockym, zájemci se můžou hlásit u aktivizačních 

pracovnic. 
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V pondělí 14. 03. od 15 hod Vás Senior klub Ústí nad Orlicí  

srdečně zve na akci: JOSEF SLAVÍ MDŽ, zájemci se mohou 

hlásit u aktivizačních pracovnic, v případě zájmu zajistíme 

doprovod. 

 

!!!!! POZOR !!!! POZOR !!!! POZOR !!! 

Ze soboty 26. na neděli 27. 03. začíná letní čas, nezapomeňte 

si posunout ručičky na hodinách ze 2 hod na 3 hod. 
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PRANOSTIKY NA BŘEZEN 

 Březen, za 

kamna vlezem.  

 Březnový 

sníh škodí polím. 

 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 Hřímání března měsíce znamená veselý a úrodný rok. 

 Když v březnu hřmí, ve stodolách se tmí. 

 Březnové slunce má krátké ruce. 

 Jestli březen kožich stáhl – duben rád by po něm sáhl. 

 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

 V březnu prach – jistý hrách. 

je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. 

Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek 

březosti zvířat.  V období kolem 21. března nastává jarní 

Rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu 

protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule 

na severní. Původně byl březen v římském 

kalendáři první měsíc v roce. Březen začíná vždy 

stejným dnem v týdnu jako listopad a v 

nepřestupný rok jako únor. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_(strom)
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
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Slavný český hudební 

skladatel Bedřich Smetana 

přišel na svět 2. března 1824 

v Litomyšli v rodině 

panského sládka. Již jako 

čtyřletý se sám naučil hrát na 

housle a později na klavír. Po 

odmaturování na gymnasiu 

v Plzni odešel do Prahy, kde 

se živil jako učitel hudby. Sám pak soukromě studoval 

kompozici u Josefa Proksche. V té době začal komponovat své 

první skladby. Hudba pro něj byla celým jeho světem.   

Roku 1848 zakládá svoji hudební školu a žení se s 

Kateřinou Kolářovou, s níž měl čtyři dcery (tři z nich však ve 

velmi mladém věku zemřely). Po nastolení Bachova 

absolutismu byla pro Bedřicha Smetanu politická situace 

nepříznivá. 

V roce 

1856 se 

odstěhoval do švédského Göteborgu, kde byl uznávaný jako 
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skladatel, učitel hudby, klavírista a řídil koncerty klasické 

hudby. Jeho tvorba byla tehdy inspirována náměty světových 

dramatiků (Richard III., Valdštýnův tábor, Macbeth a 

čarodějnice). Po návratu do Čech mu v 

roce 1859 umírá jeho první žena. O rok 

později se oženil podruhé s Barborou 

„Betty“ Ferdinandovou. Měli spolu dvě 

dcery.   

Po návratu do Čech se marně ucházel o 

místo ředitele pražské konzervatoře a potýkal se 

s dlouhodobými finančními problémy. Zlomem v jeho kariéře 

bylo uvedení opery Braniboři v Čechách. Premiéra se 

uskutečnila v Prozatímním divadle roku 1866 a hrabě Harrach 

Smetanovi udělil cenu za nejlepší českou operu. Největší ohlas 

dosáhla opera Prodaná nevěsta z prostředí českého venkova 

uveřejněná téhož roku. 

Libreto k oběma operám 

napsal Karel Sabina. Díky 

tomuto úspěchu se Smetana 

stal kapelníkem orchestru 

Prozatímního divadla. Jeho 

díla, z nichž čiší vlastenectví, úcta k historii a národním 
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tradicím, se stala jedním z pilířů tehdejší české hudebně-

dramatické tvorby.   

V roce 1868 měla v Novoměstském 

divadle u příležitosti položení základního 

kamene Národního divadla premiéru jeho 

opera Dalibor. Samotné otevření 

Národního divadla v roce 1881 pak bylo 

ve znamení překrásné opery Libuše, v níž 

vycházel z mýtu o kněžně Libuši a 

Přemyslovi ze Stadic. 

V létě roku 1874 přestal skladatel slyšet na pravé ucho a 

na podzim ohluchl úplně. V červnu roku 1875 se odstěhoval z 

Prahy do myslivny v Jabkenicích u Mladé Boleslavi ke své 

dceři Žofii. Navzdory těžké nemoci zkomponoval další opery 

Hubička, Tajemství a Čertova stěna (všechny tři na libreto 

Elišky Krásnohorské), dva smyčcové kvartety, klavírní cykly 

Sny a České tance a řadu sborových 

děl. V Jabkenicích také dokončil 

cyklus symfonických básní Má 

vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z 

českých luhů a hájů, Tábor, 

Blaník), který dnes představuje 
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jedno z nejvýznamnějších děl českého symfonického 

repertoáru. Poté se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že musel 

být 20. dubna 1884 převezen do Prahy do ústavu pro duševně 

choré, kde 12. května téhož roku zemřel.  Je pohřben na 

Vyšehradě, hrob č. 57.  

Skladatelský odkaz Bedřicha Smetany je dodnes vnímán 

jako poklad české národní hudby.   
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Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od 

slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk 

od práce, od povinnosti k zábavě. 

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová 

(fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a 

zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo 

porovnatelné s jinými provozovateli téhož 

sportovního 

odvětví. Mezi takové sporty patří např. 

fotbal, hokej, volejbal, házená... 

Původ sportu 

Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul, je podle historiků 

potřeba výcviku armád, která vyústila v 

nejrůznější hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na 

fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým 

zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla určitá forma soutěže 

prováděna jako součást obětního rituálu nebo rituálu 

předpovídání budoucnosti – do první kategorie patří řecké 

olympijské soutěže, do druhé kategorie mayské obřadní míčové 

hry. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(ekonomie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sout%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lukost%C5%99elba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry
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Sport ve starověku 

Známky provozování aktivit, které bychom dnes označili jako 

sport, byly nalezeny u řady starověkých civilizací. Konkrétně 

se jedná o Čínu, kde byla provozována (zřejmě spíše z 

estetických než ze soutěžních důvodů) obdoba dnešní 

gymnastiky, o Persii, kde jsou doloženy bojové hry s přesnými 

pravidly. Nejznámějším případem je bezesporu starověké 

Řecko, ve kterém se z aktivity směřující k fyzickému 

sebezdokonalení stala filosoficky odůvodněná součást 

kulturního života a fyzická zdatnost byla považována za 

nedílnou součást dokonalosti. Výsledkem bylo mimo jiné 

pravidelné pořádání všeřeckých sportovních her v 

osadě Olympie, které se staly předobrazem 

moderních olympijských 

her. 

Sport ve středověku 

Počátky sportu lze v západní Evropě stopovat hluboko do 

středověku. Jeho charakter je ale obvykle podobný, jako u 

starověkých vojenských klání, jehož účelem je fyzický výcvik 

pro válku. První zdokumentované odchylky od tohoto účelu (tj. 

sport jako činnost čistě pro zábavu a potěšení jak přihlížejících, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
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tak zúčastněných) lze najít v renesanční Itálii - příkladem 

je Calcio Fiorentino, jehož pravidla poprvé publikovaná v 

roce 1580 již nápadně připomínají něco mezi 

dnešním ragby, fotbalem a  

australským fotbalem. 

Podobné příklady (pálkovací 

hry podobné 

dnešnímu tenisu ve středověké 

Francii nebo „ragby“ od 

vesnice k vesnici ve Skotsku) jsou ale obvykle místně 

(geograficky na kraj nebo sociálně skupinou lidí - například v 

rámci mladších příslušníků francouzské šlechty) omezené 

způsoby zábavy bez všeobecně 

uznávaných pravidel a velkých 

soutěží a turnajů v moderním 

stylu.  

Počátky moderního sportu 

Počátky sportu v dnešním 

smyslu toho slova jsou obvykle spojovány s technickou 

revolucí, jejíž vůdčí zemí byla v 19. století Anglie. Fyzická 

námaha, která již zde není bezprostředně spojena se zajištěním 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcio_Fiorentino&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1580
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ragby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Australsk%C3%BD_fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
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přežití nebo válečným konfliktem, se v té době postupně stala z 

privilegia „vyšších vrstev“ běžně rozšířenou formou trávení 

volného času a zábavy. 

Sport byl vždy samozřejmou součástí života v České republice, 

jeho tradice je dlouholetá a 

zdobí ji řada úspěchů. Češi 

nejsou jen vynikajícími 

sportovci, ale také inovátory. 

Například František Janda-

Suk vyhrál v roce 1900 na 

Olympiádě v Paříži hod diskem revoluční metodou – otočkou, 

kterou po něm převzaly následující generace diskařů.  

Sport má v českých zemích velmi dlouhou tradici, jejíž počátky 

bychom mohli hledat už ve čtrnáctém století za vlády 

Lucemburků. Tehdy se totiž začala vzmáhat obliba 

nejrůznějších rytířských turnajů, 

jež můžeme označit za předchůdce 

sportovních klání.  

Od šestnáctého století se k 

oblíbeným aktivitám přidalo také sáňkování a bruslení. Brusle 

vznikly zřejmě už ve století třináctém. Kromě bruslí s dřevěnou 
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základnou a kovovým nožem se bruslilo dokonce i na 

nabroušených kostech. 

A na přelomu patnáctého a šestnáctého století se objevují první 

halové sporty, respektive sporty pěstované v tzv. míčovnách. 

V České republice je dodnes dochovaná míčovna například na 

Pražském hradě. V takových míčovnách šlechtici hráli něco 

jako tenis a jiné míčové sporty, ale věnovali se například i 

lukostřelbě. Postupně se rovněž stávala oblíbenou hra 

v kuželky. V sedmnáctém 

století vznikla Královská česká 

zemská stavovská šermírna, 

tady se zrodil sportovní šerm. 

Sokol 

Se skutečným sportem a jeho organizací se však setkáme až ve 

století devatenáctém, kdy byl 16. 2. 1862 založen Sokol 

pražský, jehož vůdčími osobnostmi byli Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fügner. Po vzoru pražského Sokola se rodily i další 

sokolské jednoty v ostatních místech českých zemí, ale i mezi 

krajany v cizině. Postupně vznikly župy (župa je autonomní 

organizační celek), z jejichž sjednocení vzešla v roce 1904 

Česká obec sokolská. Sokol se mimochodem řadí mezi nejstarší 
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organizace tohoto typu na světě. Podle vzoru Tyršova a 

Fügnerova Sokola vznikla 

roku 1908 také katolická 

tělovýchovná jednota Orel. 

Sokol však nebyla jen 

organizace tělovýchovná, ale 

razila i hluboce vlastenecké a 

demokratické myšlenky. Proto byla její činnost zastavena nejen 

v době první světové války (v roce 1915), ale především v době 

nacistické okupace, kdy musel se svou činností přestat i Orel, a 

poté po roce 1948, kdy jej pohltila „sjednocená tělovýchova“. 

Rok 1948 byl rokem konání na dlouhou dobu posledního 

sokolského sletu – setkání všech členů sdružených v Sokole. 

Tato velkorysá sportovní 

vystoupení byla za komunismu nahrazena tzv. spartakiádami. 

Spartakiády se sice konaly již dříve, poprvé roku 1921, po roce 

1948 se však staly jedinou 

možnou masovou 

sportovní akcí velmi 

podbarvenou 

komunistickou ideologií. 

Snahy o obnovu sokolské 
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organizace přerušila intervence vojsk Varšavské smlouvy v 

roce 1968, takže se idea obnovy Sokola naplnila až v roce 1990. 

Dnes Sokol podporuje sportovní výkony v 57 sportech, které 

jsou v České obci sokolské organizovány. Nejpočetnější 

složkou České obce sokolské je odbor sokolské všestrannosti, 

ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních 

sportů pro všechny občany, včetně zdravotně postižených. 

Sokolské organizace také významně ovlivnily rozšíření běhu 

Terryho Foxe v České republice, který zaujímá, spolu s 

Kanadou, co do počtu účastníků čelní místo na světě. Dnes 

sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) téměř 1100 jednot a 190 

000 členů. XIV. Všesokolský slet se uskutečnil v červenci 

2012. 
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Už tu máme měsíc březen a s ním MDŽ. Tradiční svátek všech 

holčiček, dívek a dam. Jak jste na tom vy? Berete Mezinárodní 

den žen jen jako výmysl minulého režimu nebo vás potěší 

kytička 8. března?  

Kdo z nás by neměl rád květiny a je zcela jedno, jakou 

příležitost si vybereme, abychom 

byly obdarované krásnou kyticí. 

Proč k tomu nevyužít třeba MDŽ. 

Jak je to vlastně s Mezinárodním 

dnem žen?  

Mezinárodní den žen připadá každý rok na 8. března. Ať se nám 

to líbí či nelíbí, je to původně socialistický svátek. Tento den je 

stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky 

newyorských švadlen v roce 1908. 

Historie MDŽ 

Poprvé byl svátek žen slavený 28. února 1909. Vyhlásila ho 

Americká socialistická strana. Od roku 1911 se slaví také v 

Německu, Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní myšlenka byla, 

získat volební právo žen. Od roku 1975 byl svátek spojovaný s 

http://wiki.zena.centrum.cz/mezinardodni-den-zen-mdz/
http://zena.centrum.cz/bydleni/zahrada-a-kvetiny/clanek.phtml?id=769389
http://zena.centrum.cz/bydleni/zahrada-a-kvetiny/fotogalerie/2012/05/11/nadherne-kytice-pro-maminky-nezapomente-na-jejich-/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-zen-20/
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rovnoprávností žen. Datum 8. března se pevně stanovilo až po 

1. světové válce. 

Tolik nenáviděný karafiát na MDŽ 

Snad právě minulý režim uškodil této květině ze všeho nejvíc. 

Všichni si spojují rudý karafiát s asparágusem a fakt, že 

dostaneme na MDŽ právě tuto kytici, nás doslova děsí. Ať už 

máme averze jakékoliv, jde 

o květinu, která dlouho 

vydrží a mnoho květinářství 

ji nabízí právě na MDŽ jako 

retro kytici s pravým 

asparágusem. 

Květomluva praví, že bílý karafiát je touhou po lásce 

obdarovaného. Červený karafiát znamená obdiv a žlutý 

zklamání. Pokud karafiát voní, jedná se o čisté přátelství. V 

případě, že dostanete karafiát, který nevoní, jde o vyjádření 

krásy zevnějšku, ale nevalné vnitřní hodnoty. Je škoda, že dnes 

karafiát bereme jenom jako recesi. 

http://zena.centrum.cz/bydleni/zahrada-a-kvetiny/clanek.phtml?id=752995
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Velikonoce patří mezi 

nejvýznamnější křesťanský 

svátek, který je oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Oslavy však netrvají jen ten 

týden před Velikonočním pondělí, ale začínají již čtyřicet dnů 

předem Popeleční středou s přesně stanovenými postními 

nedělemi. Celkem je šest postních nedělí, každá má svůj 

liturgický název – mnohé mají dokonce svá osobitá krajová 

pojmenování. My se podíváme blíž jak na jednotlivé postní 

neděle, tak na jednotlivé dny před Velikonocemi.  

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První 

nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na 

neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní 

úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. 

Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na 

den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.  

Popeleční středa 

Tímto dnem skončilo masopustní veselí a začalo období půstu, 

které trvá čtyřicet dnů. Podle krajů se jí říká různě – Škaredá, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/325
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_nikajsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apln%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
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Černá či Bláznivá. Nemá své pevné datum, pohybuje se podle 

data velikonoc.  Ráno se lidé vydali do kostela, kde jim kněz na 

čelo vyznačil křížek posvěceným popelem, který se získával 

spálením ratolestí z kočiček vysvěcených v předchozím roce na 

Květnou neděli. V tomto postním období se lidé oblékali do 

tmavého oblečení, nechodili do hospod a byl to čas rozjímaní a 

klidu.  

První neděle postní (Invocabit) 

Lidové označení bylo „pučálka“ podle postního pokrmu – 

naklíčeného a narychlo upraženého hrachu. Pučálka se jedla 

připravená na sladko, na slano nebo i jen ochucená pepřem. 

V některých krajích se pekly postní preclíky, které se sypaly 

mákem a solí. Podle počtu dětí v rodině se preclíky věšely na 

zahradě na stromy – kolik dětí, tolik stromů.  

Druhá neděle postní (Reminiscere – Rozpomeň se) 

Ve většině oblastí se této neděli říkalo černá, protože ve většině 

domácností se uklízelo a smýčilo. Někde se jí i říkalo „pražná 

neděle“ podle staroslovanského postního jídla, které se 

připravovalo z opraženého a naklíčeného nedozrálého obilí. 

Třetí neděle postní (Oculi)  

Je nazývaná „kýchavná“, protože kolikrát člověk v tento den 

kýchl, tolik roků měl být ještě naživu. V jiných místech to 
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platilo naopak  - podle počtu kýchnutí zbývalo už jen tolik let 

života. Z této doby se do dnešních dnů dochoval zvyk. Lidé se 

báli, aby z toho kýchnutí neumřeli a tak si přáli slovy „pomáhej 

Pán Bůh nebo Pozdrav Tě pánbůh. 

Čtvrtá neděle postní (Laetare)  

její jméno je „družebná“ nebo „družbadlná“. K tomuto 

pojmenování přišla podle družby, který chodíval s ženichem 

navštívit stavení, do kterého chtěli přijít na pomlázku a na 

námluvy. Nastávající ženich musel jíst pučálku lžíci. Pokud mu 

u jídla hrách vypadl na stůl nebo podlahu, musel ho nabrat na 

lžíci a vynést přes práh stavení.  

V kostele tuto neděli vyměnili fialová roucha za růžová, proto 

se jí také říkávalo „růžová“ nebo „růžebná“. 

Pátá neděle postní (Iudica) 

Bývalá nazývána „smrtnou“, „smrtelnou“ nebo „černou“. 

V kostelech a na oltářích se zahalovaly kříže, aby jejich 

výzdoba nenarušovala vážnost postního času. O této neděli se 

vynášela smrtka zvaná „Morana“. Původně pohanský magický 

rituál byl nejdříve církvi zakazován, ale později byl postupně 

začleněn a přeměněn na nevinný symbol konce zimy. Vesna 

zvítězila nad Moranou.  

Šestá neděle postní (Palmarum) 
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Říká se jí často „květná“ nebo „květnice“. Připomíná den, kdy 

vjel Kristus do Jeruzaléma a byl vítaný palmovými ratolestmi. 

V naší krajině byly palmové ratolesti nahrazené větvičkami jívy 

(kočičkami). Svěceným kočičkám se přisuzovala čarovná moc. 

Dávaly se pod krov, aby chránily dům před požárem. 

Umísťovaly se za křížek nebo na svatý obrázek. Při bouřce se 

dávaly za okno nebo se pálily. Větvičky zapíchnuté na kraji 

pole chránily příští úrodu.  

V tento den se nikdy nepeklo, protože by se zapekl květ a 

neurodilo by se ovoce. Navíc na Květnou neděli chodívala 

procesí, ve kterých žádná spořádána hospodyně nemohla 

chybět.   

Pašijový týden  

Květnou neděli začínal poslední týden postního času – 

pašijový týden. Dny v tomto týdnu dodnes mají svá zvláštní 

pojmenování a jsou spojené s přesnými zvyky. 

Modré (nebo Žluté) pondělí a dříve dětem v tento den 

začínaly jarní prázdniny neboli vakace. 

Šedivé úterý, hospodyňky prý uklízely domácnost a vymetaly 

staré pavučiny.  

Škaredá středa nebo také „Sazometná“. Hospodyně a 

hospodáři vymetali komíny, uklízely se pece a někde se v tento 
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den bílily stěny. Název škaredá středa také může odkazovat na 

den, kdy měl Jidáš zradit Krista za třicet stříbrných. Na 

Škaredou středu zpravidla končily zimní přástky. Před 

uklizením kolovratu na půdu se upředlo kousek „pašijové nitě“. 

Tento kousek nitě zašitý do oděvu měl chránit před bleskem, 

uhranutím i před strašidly. Večer bývala bohatší večeře, aby 

každý lépe snášel posty předepsané pro následující dny.  

Zelený čtvrtek je den radosti i žalu, připomíná se Kristova 

poslední večeře s učedníky, osudový odchod do zahrady 

Getsemane, jeho zatčení a odsouzení k smrti. Pojmenování 

dostal podle zeleného mešního roucha používané při 

bohoslužbách. Na Zelený čtvrtek běhali dříve kluci po vesnici 

a dělali rámus na řehtačky a klapačky, které nahrazovaly hlas 

zvonů. Zvony ve čtvrtek ráno zazní naposledy a poté „odlétají“ 

až do Bílé soboty do Říma.  

Velký pátek je v katolické církvi považovaný za nejsmutnější 

den roku. Nekonají se mše, čtou se pašije a připomíná se 

památka umučení Páně. Mezi nejrozšířenější zvyky patří očista 

těla i domovů od nečistých sil a nemocí. Hned ráno po stanutí 

hospodyně odešla na zahradu nebo do sadu, kde se pomodlila 

za zdraví celé rodiny a domova. Poté probudila děti, které se 

také pomodlily, a ještě před svítáním se omyli ve studené vodě, 
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což měla být ochrana před nemocemi. Na Velký pátek se 

nepracovalo na poli, v zahradě ani v sadu -  nesmělo se „hýbat“ 

se zemí, protože v ní odpočíval umučený Kristus. Při 

nedodržení hrozilo úmrtí. Držel se velmi přísný půst.  

Na Velký pátek se otevírá země a vydává své ukryté poklady. 

Bílá sobota pojmenování získala podle bílého roucha 

používaného během bohoslužby. V tento den se udržuje smutek 

a hluboký klid, jde o poslední den postního času. V různých 

liturgiích se drží obřad svěcení ohně nebo světla.  Často se ve 

staveních uhasily všechny ohně a hospodyně se vydala ke 

kostelu, kde kněz zapaloval posvěcenou hraničku. Žhavé 

oharky z tohoto ohně si hospodyně braly domů a zapalovaly od 

něj nový oheň. Do připravovaných jídel se používaly mladé 

kopřivy a čerstvé zelené bylinky.  

Odpoledne se lidé oblékali do slavnostního oděvu, každý měl 

mít na sobě něco nového, aby ho beránek „nepočůral“ Také se 

dávaly svíčky do oken, byly připravené k večerní bohoslužbě. 

Na večerní mši znělo radostné Gloria, které zvěstuje, že Spasitel 

vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.   

Hod Boží velikonoční neboli také „Velká neděle“ je dnem 

radosti celého křesťanského světa ze svého vykoupení. Nikdo 

nepracoval, jedlo se, vařilo, připravovala se slavnostní tabule. 
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Oběd začínal vývarem, následovalo pečené skopové maso nebo 

kůzle, také drůbež, uzené maso, šunka. Protože skopové maso 

bylo na stole spíše v bohatších rodinách, ujal se zvyk pečení 

beránka z kynutého těsta.  Základem velikonoční kuchyně byly 

vždy vejce. Často se sypala mladými kopřivami, pažitkou, jarní 

cibulkou. V kostele se světily mazance.  

Velikonoční pondělí je čas koledy a není spojený s žádnými 

významnými liturgickými úkony. Patří však mezi 

nejoblíbenější den, pravděpodobně kvůli pomlázce. Muži a 

chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a 

dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 

Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř 

proutků a je obvykle od půl do dvou 

metrů dlouhá a ozdobená pletenou 

rukojetí a barevnými stužkami. Dívky 

za odměnu rozdávají kraslice, někde 

také barevné stužky.  

Tento článek je 

připravený 

podle knihy 

Český rok na vsi 

a ve městě, autor 

Pavel Toufar, vydavatelství Akcent, rok 2004. 
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Pepíček přijde ze školy a 
ptá se: „Mami, nejsou 
dneska náhodou 
Velikonoce?” 
   „Ne, ty budou až za dva 
týdny. Proč se ptáš?” 
   „No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

 

 

 
Tak co sis letos o 

Velikonocích vykoledoval, Filípku?“ zajímá se babička. 
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih!“ 
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1.Velikonoce jsou: 

a) nejvýznamnější křesťanský svátek 

b) nejvýznamnější muslimský svátek 

c) nejvýznamnější budhistický svátek 

 

2. Který den odlétají zvony do Říma? 

a) na Bílou sobotu 

b) na Škaredou středu 

c) na Zelený čtvrtek 

 

3. Pondělí velikonoční může připadnout na den 

v rozmezí  

a) od 20. února do 30. dubna 

b) od 1. ledna do 29. února 

c) od  23. března do 26. dubna 

 

4. Popeleční středa označuje konec masopustního období a začínající období 

půstu, které trvá: 

a) 60 dnů 

b) 40 dnů 

c) 50 dnů 

 

5. Který den se uklízí kamna, pece a komíny? 

a) na Škaredou středu 

b) na Velký pátek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._duben
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c) na Šedivé úterý 

 

6. V pašijovém týdnu se jeden den otevírá zem a vydává své poklady. Tento 

den je: 

a) Velikonoční pondělí  

b) Velký pátek 

c) Zelený čtvrtek 

 

7. Tradiční odměnou pro koledníky za vyšlehání 

pomlázkou je: 

a) láhev slivovice 

b) malované vajíčko 

c) živé kuře 

 

8. Bílá sobota a zelený čtvrtek získaly své pojmenování podle: 

a) barvy pokrmu, který se v ten den jedl 

b) barvy napadaného sněhu a rašící trávy 

c) barvy roucha používaného během bohoslužby 

 

9. Kolik je postních nedělí v období od konce masopustu do Velikonočního 

pondělí: 

a) 4 

b) 6   

c) 3 

 

10. Co je „pučálka“ 

a) postní pokrm z naklíčeného hrachu 

b) větvičky kočiček, které „pučely“ ve váze 

c) uskladněné obilí, které vlivem počasí začalo „pučet“  
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11. Jaké označení se vžilo pro postní neděli, kdy lidé na určitý projev 

odpovídali „Pozdrav Tě Pánbůh“ 

a) květná 

b) družebná  

c) kýchavá 

 

12. Očista domova i těla před nemocí a od nečistých sil se prováděla 

omýváním studenou vodou na: 

a) Velikonoční pondělí 

b) Velký pátek 

c) Škaredou středu 

 

13. Na Boží hod velikonoční se: 

a) nikde nepracovalo, lidé hodovali a oslavovali 

b) se bílily stěny a všude se uklízelo  

c) se lidé setkávali v hostinci a společně popíjeli   

 

14. Muži a chlapci dívky na Velikonoční pondělí šlehají pomlázkou: 

a) aby je během roku pouštěly ženy na pivo 

b) je to připomínka Kristovy cesty na Golgotu 

c) aby byly dívky stále mladé a krásné 

 

15. Mezi velikonoční symboly patří: 

a) myš, kočka a pes 

b) kráva, osel a kůň  

c) kuře, zajíc a beránek 

 

Správné odpovědi: 1.a,  2.c,  3.c,  4.b,  5.a,  6.b,  7.b,  8.c, 9.b,  10.a, 11.c, 12.b, 

13.a, 14. c 
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Zdroje: 

 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/bedrich-smetana 
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http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/33062-bedrich-smetana.html 

http://www.czech.cz/cz/turistika-sport/sport/historie-sportu-v-cr-a-dulezite-sportovni-organizace/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport 

http://zena.centrum.cz/clanek.phtml?id=772868 

http://marijakes.blog.cz/1511/kalendar-2016-ciselniky
https://www.google.cz/search?q=ok%C3%A9nko&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=jzdIHvKQdZxBJM%253A%253Bb-nzqM0hrdr9uM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.portaldubnany.cz%25252Fgurmanska-turistika%25252F&source=iu&pf=m&fir=jzdIHvKQdZxBJM%253A%252Cb-nzqM0hrdr9uM%252C_&usg=__DGEv1rlEEGYmBDeI3_dALbmFUgg%3D&ved=0ahUKEwj67oSPwJLLAhWin3IKHTluCbwQyjcIRA&ei=2bvOVrqeNaK_ygO53KXgCw#tbm=isch&q=karafi%C3%A1ty&imgrc=y8XthQAP90jQBM%3A
https://www.google.cz/search?q=ok%C3%A9nko&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=jzdIHvKQdZxBJM%253A%253Bb-nzqM0hrdr9uM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.portaldubnany.cz%25252Fgurmanska-turistika%25252F&source=iu&pf=m&fir=jzdIHvKQdZxBJM%253A%252Cb-nzqM0hrdr9uM%252C_&usg=__DGEv1rlEEGYmBDeI3_dALbmFUgg%3D&ved=0ahUKEwj67oSPwJLLAhWin3IKHTluCbwQyjcIRA&ei=2bvOVrqeNaK_ygO53KXgCw#tbm=isch&q=karafi%C3%A1ty&imgrc=y8XthQAP90jQBM%3A
https://www.google.cz/search?q=ok%C3%A9nko&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=jzdIHvKQdZxBJM%253A%253Bb-nzqM0hrdr9uM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.portaldubnany.cz%25252Fgurmanska-turistika%25252F&source=iu&pf=m&fir=jzdIHvKQdZxBJM%253A%252Cb-nzqM0hrdr9uM%252C_&usg=__DGEv1rlEEGYmBDeI3_dALbmFUgg%3D&ved=0ahUKEwj67oSPwJLLAhWin3IKHTluCbwQyjcIRA&ei=2bvOVrqeNaK_ygO53KXgCw#tbm=isch&q=karafi%C3%A1ty&imgrc=y8XthQAP90jQBM%3A
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