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Milí čtenáři,  

je tady druhé vydání Střípků z

V tomto čísle Vám představíme 

zabývali první tři měsíce tohoto roku. 

peří a bubnování, kterým jsou zde věnovány články. 

Toto vydání nabídne více možností pro trénování paměti, 

článek o nedaleké Hranické propasti a také vědecké vyjádření 

na téma dlouhověkost. 

 

Přejeme Vám krásné rozkvetlé jaro!
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je tady druhé vydání Střípků z domova roku 2016. 

tomto čísle Vám představíme naše činnosti, kterými jsme se 

zabývali první tři měsíce tohoto roku. Novinkou bylo draní 

peří a bubnování, kterým jsou zde věnovány články. 

Toto vydání nabídne více možností pro trénování paměti, 

nedaleké Hranické propasti a také vědecké vyjádření 

na téma dlouhověkost.  

Přejeme Vám krásné rozkvetlé jaro! 

Vaše redakce

domova roku 2016.  

naše činnosti, kterými jsme se 

Novinkou bylo draní 

peří a bubnování, kterým jsou zde věnovány články.  

Toto vydání nabídne více možností pro trénování paměti, 

nedaleké Hranické propasti a také vědecké vyjádření 

Vaše redakce 
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Naši jubilanti 

      Štěpán Markuliak 3. 4. 1954 

 

      

 

 

      Veronika Slobodová 20. 4. 1928

 

 

 

    Pavel Kovařík 6. 5. 1939 
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Naši jubilanti  

Štěpán Markuliak 3. 4. 1954 – 62 let 

      Květoslava Krčmářová 14. 4. 1930 

Veronika Slobodová 20. 4. 1928 – 88 let 

Marie Krampolová 6. 5. 1931 

Pavel Kovařík 6. 5. 1939 – 77 let 

Anna Tomečková 7. 5. 1920 

                                                   Blahopřejeme

 

Květoslava Krčmářová 14. 4. 1930 – 86 let 

 

6. 5. 1931 – 85 let 

 

Anna Tomečková 7. 5. 1920 – 96 let 

Blahopřejeme!  



 

Noví mezi námi
Vítáme mezi našimi klienti pana Horáka a paní Karáskovou! A teď pár 

o nich. 

 

 
 
 
 

Pan Horák pracoval jako vedoucí 

montáží. Podílel se na stavbě

mostů v naší zemi i ve 

Vietnamu. Ve volném čase 

sleduje televizi a zajímá se 

o dění ve světě.  
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Noví mezi námi 
Vítáme mezi našimi klienti pana Horáka a paní Karáskovou! A teď pár 

 

Paní Karásková pochází z

jednu dceru a pracovala jako vedoucí 

obchodu. Ráda čte a sleduje televizi. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pan Horák pracoval jako vedoucí 

Podílel se na stavbě 

naší zemi i ve 

Vietnamu. Ve volném čase 

zajímá se 

 

Vítáme mezi našimi klienti pana Horáka a paní Karáskovou! A teď pár informací 

Paní Karásková pochází z Bílovce. Má 

jednu dceru a pracovala jako vedoucí 

obchodu. Ráda čte a sleduje televizi.  



 

Novinky 

Dne 3. března 2016 proběhla v

stimulace, jejímž supervizorem byla PhDr. Karolína Fri

certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“

Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, 

které byly účastníky supervize vyplněny v

a současně v dostatečném časovém

a nadstavbového kurzu, které proběhly v

Časový odstup po skončení základního a nadstavbového kurzu byl dostatečný 

pro fixaci základních a nadstavbových technik konceptu při poskytování 

péče a také pochopení filozofie konceptu.

Koncept Bazální stimulace rozšířil kompetence personálu, personál integruje 

příbuzné klientů do péče a pracuje s

koncept bazální stimulace jsou pouze kladné. Jedním z

s konceptem Bazální stimulace je implementace autobiografie klienta do 
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Obstáli jsme v supervizi 

Dne 3. března 2016 proběhla v Domově pro seniory v Bílovci supervize Bazální 

stimulace, jejímž supervizorem byla PhDr. Karolína Friedlová. Cílem bylo získat 

certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“ 

Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, 

které byly účastníky supervize vyplněny v časovém předstihu před supervizí 

dostatečném časovém odstupu po uskutečnění základního 

nadstavbového kurzu, které proběhly v období od března do listopadu 2014. 

Časový odstup po skončení základního a nadstavbového kurzu byl dostatečný 

pro fixaci základních a nadstavbových technik konceptu při poskytování 

péče a také pochopení filozofie konceptu. 

Koncept Bazální stimulace rozšířil kompetence personálu, personál integruje 

příbuzné klientů do péče a pracuje s biografií klienta. Reakce příbuzných na 

koncept bazální stimulace jsou pouze kladné. Jedním z východisek práce 

konceptem Bazální stimulace je implementace autobiografie klienta do 

supervize Bazální 

edlová. Cílem bylo získat 

Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, 

ovém předstihu před supervizí 

po uskutečnění základního 

období od března do listopadu 2014. 

Časový odstup po skončení základního a nadstavbového kurzu byl dostatečný 

pro fixaci základních a nadstavbových technik konceptu při poskytování přímé 

Koncept Bazální stimulace rozšířil kompetence personálu, personál integruje 

biografií klienta. Reakce příbuzných na 

ýchodisek práce 

konceptem Bazální stimulace je implementace autobiografie klienta do 



 

poskytovaných pečovatelských a terapeutických nabídek. Tato podmínka byla 

ze strany našeho zařízení splněna.

Teoretická část supervize pokračovala prezentací fotografií 

fotografiích byly prezentovány aplikace nadstavbových prvků konceptu, 

biografické knihy, katalogy pro alternativní a augmentativní komunikaci, 

polohování dle konceptu BS u imobilních klientů a strom života.

doporučil prezentovaná videa jako dokumentaci praxe založené na důkazech, 

které jsou indikátorem kvality poskytované péče. Závěrem bylo sděleno, že u 

supervize prezentovány videozáznamy a dokumentace deklarují vysokou míru 

poskytované kvality péče. Videozáznamy jsou validním

poskytované péče, jedná se o péči založenou na důkazech.

Na základě úspěšně proběhlé supervize a za splnění všech podmínek 

stanovených ve smlouvě o provedení supervize je zařízení vystaven certifikát 

„Pracoviště Bazální stimulace.“

Děkuji všem svým kolegyním a klientům za skvělou spolupráci.
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poskytovaných pečovatelských a terapeutických nabídek. Tato podmínka byla 

ze strany našeho zařízení splněna. 

Teoretická část supervize pokračovala prezentací fotografií a videozáznamů. Na 

fotografiích byly prezentovány aplikace nadstavbových prvků konceptu, 

biografické knihy, katalogy pro alternativní a augmentativní komunikaci, 

polohování dle konceptu BS u imobilních klientů a strom života.

aná videa jako dokumentaci praxe založené na důkazech, 

které jsou indikátorem kvality poskytované péče. Závěrem bylo sděleno, že u 

supervize prezentovány videozáznamy a dokumentace deklarují vysokou míru 

poskytované kvality péče. Videozáznamy jsou validním důkazem měřítka kvality 

poskytované péče, jedná se o péči založenou na důkazech. 

Na základě úspěšně proběhlé supervize a za splnění všech podmínek 

stanovených ve smlouvě o provedení supervize je zařízení vystaven certifikát 

„Pracoviště Bazální stimulace.“ 

Děkuji všem svým kolegyním a klientům za skvělou spolupráci. 

Szotkowská Vlasta

poskytovaných pečovatelských a terapeutických nabídek. Tato podmínka byla 

a videozáznamů. Na 

fotografiích byly prezentovány aplikace nadstavbových prvků konceptu, 

biografické knihy, katalogy pro alternativní a augmentativní komunikaci, 

polohování dle konceptu BS u imobilních klientů a strom života. Supervizor 

aná videa jako dokumentaci praxe založené na důkazech, 

které jsou indikátorem kvality poskytované péče. Závěrem bylo sděleno, že u 

supervize prezentovány videozáznamy a dokumentace deklarují vysokou míru 

důkazem měřítka kvality 

Na základě úspěšně proběhlé supervize a za splnění všech podmínek 

stanovených ve smlouvě o provedení supervize je zařízení vystaven certifikát 

 

Szotkowská Vlasta 



 

Téma  

Za nedlouho tento věk možná nebude výjimkou. Skotský genetik Gordon 

Lithgow totiž pracuje na „elixíru mládí“. Říká, že pomocí nových metod by se 

dalo bojovat nejen s nemocemi typu Alzheimer a Parkinson, ale měl by se díky 

nim prodloužit i sám lidský život. 

Lidé se dožívají zejména ve vyspělých zemích stále vyššího věku. Je to proto, že 

žijí zdravěji než jejich předci a mají zajištěnou lékařskou 

tom, aby lidské stárnutí zpomalili ještě více. Zatím se jim něco takového daří 

v laboratořích u pokusných zvířat 

v těle před tzv. volnými radikály, které zapříčiňují stárnutí. Zvířatům tak 

dokázali prodloužit život až o šedesát procent. U člověka je to ale 

komplikovanější a vědci se musí ujistit, aby případný zásah do těla byl zcela 

bezpečný. 

Nejde jen o vyšší věk, ale především o delší zdravý život. Pokud výsledkem 

bude, že mezi dlouhověkými 

ušetří se tím mimo jiné hodně peněz.
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Dožijeme se 120 let? 

Za nedlouho tento věk možná nebude výjimkou. Skotský genetik Gordon 

Lithgow totiž pracuje na „elixíru mládí“. Říká, že pomocí nových metod by se 

nemocemi typu Alzheimer a Parkinson, ale měl by se díky 

nim prodloužit i sám lidský život.  

Lidé se dožívají zejména ve vyspělých zemích stále vyššího věku. Je to proto, že 

žijí zdravěji než jejich předci a mají zajištěnou lékařskou péči. Vědci pracují na 

tom, aby lidské stárnutí zpomalili ještě více. Zatím se jim něco takového daří 

laboratořích u pokusných zvířat – u hmyzu či myší. Je třeba chránit buňky 

těle před tzv. volnými radikály, které zapříčiňují stárnutí. Zvířatům tak 

kázali prodloužit život až o šedesát procent. U člověka je to ale 

komplikovanější a vědci se musí ujistit, aby případný zásah do těla byl zcela 

Nejde jen o vyšší věk, ale především o delší zdravý život. Pokud výsledkem 

bude, že mezi dlouhověkými bude velká většina zdravých produktivních osob, 

ušetří se tím mimo jiné hodně peněz. 

Za nedlouho tento věk možná nebude výjimkou. Skotský genetik Gordon 

Lithgow totiž pracuje na „elixíru mládí“. Říká, že pomocí nových metod by se 

nemocemi typu Alzheimer a Parkinson, ale měl by se díky 

Lidé se dožívají zejména ve vyspělých zemích stále vyššího věku. Je to proto, že 

péči. Vědci pracují na 

tom, aby lidské stárnutí zpomalili ještě více. Zatím se jim něco takového daří 

u hmyzu či myší. Je třeba chránit buňky 

těle před tzv. volnými radikály, které zapříčiňují stárnutí. Zvířatům tak 

kázali prodloužit život až o šedesát procent. U člověka je to ale 

komplikovanější a vědci se musí ujistit, aby případný zásah do těla byl zcela 

Nejde jen o vyšší věk, ale především o delší zdravý život. Pokud výsledkem 

bude velká většina zdravých produktivních osob, 
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Za jak dlouho si tedy budeme moci jít do lékárny pro pilulku na dlouhověkost? 

Na to skotský genetik odpovídá takto: „Není třeba na tuto chvíli čekat, ale spíše 

sám pro případné prodloužení svého života něco dělat. Cvičit, dodržovat dietu. 

Vašemu tělu to pomůže. Zásahy zvenčí? Ty by měly přijít až pak:“ 

Zajímavosti 

• Nejvyššího věku v historii se dožila Jeanne Calmetová z Francie – 122 let. 

• V současnosti nejdéle žijícím člověkem je Susan Jonesová z USA – 116 let. 

• Nejstarším Čechem všech dob byla Marie Míková, která se dožila 112 let. 

• Nejdelší průměrná délka života je v Japonsku. Průměrně tam lidé žijí 84 

let. Také je tam největší počet obyvatel nad 100 let. 

• Naproti tomu nejnižšího věku se dožívají v afrických zemích (Sierra Leone 

46 let, Somálsko 53 let). Tato čísla však značí vysokou dětskou úmrtnost 

(kvůli špatným životním podmínkám tam umírají malé děti a tím se 

snižuje průměrný věk dožití dané populace), nikoli to, že by zdejší dospělí 

umírali tak brzy. 

• Jak je na tom naše vlast? V České republice je průměrný věk dožití78 let a 

více než stoletých lidí je u nás 625. 

Eva Passendorferová 

Zdroj: HRON, Lukáš. Budeme žít do 120 let? In Víkend dnes. 21. listopadu 2015. 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/143218/zemrela-nejstarsi-zena-ceska-bylo-ji-107-let.html 

 

Hranická propast 

Nejhlubší propast ve střední Evropě 

Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci 

Hůrka u Hranic na katastru města Hranice. Propast se nachází v Hranickém 

krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. 

Přístup k ní je od budovy vlakového nádraží stanice Teplice nad Bečvou, 

značenou pěšinou vedoucí nahoru do lesa. Propast je obehnaná plotem, jako 

ochrana proti pádu. Podle pověsti do ní na koni skočil velkomoravský vládce 

Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad 

zrádných velmožů ohrožujících Moravu. Propast má elipsovitý tvar a je 



 

situována směrem JV - SZ. Její délka v nejdelším

a šířka v nejširším místě asi 50 metrů. 

Pro většinu návštěvníků je nejzajímavějším údajem hloubka propasti včetně 

zatopené části, ale ve skutečnosti se jedná o poměrně členitý kraso

Krasové jevy (např. závrty) lze pozorovat i v těsném okolí propasti. Ve hloubce 

48 metrů pod hladinou jezírka lze po překonání sifonu Zubatice vystoupat až do 

suchých jeskyní (Rotunda suchá, Nebe I

monitorovány, včetně měření teploty vody a vzduchu. Rotunda suchá je navíc 

známá, coby hnízdiště netopýrů, kteří do ní pronikají velmi úzkým průlezem z 

prostoru Jezírka. Musí přitom překonat asi 7 metrů skalního masivu. Výskyt 

netopýrů je monitorován a zkoumán odborníky

Akademie věd ČR. Podrobnější schéma systému je na informační desce u 

Propasti. V současné době probíhá intenzivní sběr dat pro aktualizaci 

informační tabule.  

Hloubka suché části propasti je 69,5 m. Na dně se nachází Jezírko. Pod hl

byla propast zmapována do hloubky 

následoval do hloubky – 181 m (Starnawski, 2000), dále ponor dne 21. 6. 2012 

do hloubky – 217 m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a polských 

potápěčů). Bylo 

provedeno i zkoumání 

pomocí robotu Hyball a 

robotu HBZS Ostrava. 

Robot (R.O.V.) Hyball 

byl v hloubce – 205 m 

(1995). Dna nebylo 

dosaženo, protože 

podle dalšího průzkumu 

byla zjištěna taková 

členitost terénu, která 

další postup robotu 

znemožnila. Poslední 

měření hloubky propasti se uskutečnilo dne 1. 10. 2012, kdy při akci 

speleopotápěčů z organizace ZO ČSS 7
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SZ. Její délka v nejdelším místě je přibližně 110 metrů 

nejširším místě asi 50 metrů.  

Pro většinu návštěvníků je nejzajímavějším údajem hloubka propasti včetně 

zatopené části, ale ve skutečnosti se jedná o poměrně členitý kraso

Krasové jevy (např. závrty) lze pozorovat i v těsném okolí propasti. Ve hloubce 

48 metrů pod hladinou jezírka lze po překonání sifonu Zubatice vystoupat až do 

suchých jeskyní (Rotunda suchá, Nebe I-III, Monika). Tyto jsou průběžně 

včetně měření teploty vody a vzduchu. Rotunda suchá je navíc 

známá, coby hnízdiště netopýrů, kteří do ní pronikají velmi úzkým průlezem z 

prostoru Jezírka. Musí přitom překonat asi 7 metrů skalního masivu. Výskyt 

netopýrů je monitorován a zkoumán odborníky z Biologického ústavu 

Akademie věd ČR. Podrobnější schéma systému je na informační desce u 

Propasti. V současné době probíhá intenzivní sběr dat pro aktualizaci 

Hloubka suché části propasti je 69,5 m. Na dně se nachází Jezírko. Pod hl

byla propast zmapována do hloubky – 170 m (Pavel Říha, 2005), ponor 

181 m (Starnawski, 2000), dále ponor dne 21. 6. 2012 

217 m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a polských 

pasti se uskutečnilo dne 1. 10. 2012, kdy při akci 

speleopotápěčů z organizace ZO ČSS 7-02 Hranický kras Olomouc spustil 

místě je přibližně 110 metrů 

Pro většinu návštěvníků je nejzajímavějším údajem hloubka propasti včetně 

zatopené části, ale ve skutečnosti se jedná o poměrně členitý krasový systém. 

Krasové jevy (např. závrty) lze pozorovat i v těsném okolí propasti. Ve hloubce 

48 metrů pod hladinou jezírka lze po překonání sifonu Zubatice vystoupat až do 

III, Monika). Tyto jsou průběžně 

včetně měření teploty vody a vzduchu. Rotunda suchá je navíc 

známá, coby hnízdiště netopýrů, kteří do ní pronikají velmi úzkým průlezem z 

prostoru Jezírka. Musí přitom překonat asi 7 metrů skalního masivu. Výskyt 

z Biologického ústavu 

Akademie věd ČR. Podrobnější schéma systému je na informační desce u 

Propasti. V současné době probíhá intenzivní sběr dat pro aktualizaci 

Hloubka suché části propasti je 69,5 m. Na dně se nachází Jezírko. Pod hladinou 

170 m (Pavel Říha, 2005), ponor 

181 m (Starnawski, 2000), dále ponor dne 21. 6. 2012 

217 m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a polských 

pasti se uskutečnilo dne 1. 10. 2012, kdy při akci 

02 Hranický kras Olomouc spustil 



 

Krzysztof Starnawski z hloubky 217 metrů sondu do hloubky 373 metrů. Sám 

potom krátce 

ještě sestoupil do 

hloubky 225 

metrů, což je 

největší hloubka, 

dosažená na této 

lokalitě 

potápěčem. 

Celková potvrzená 

hloubka suché i 

mokré části je 

tedy minimálně 

442,5 m (373 + 

69,5), což ji činí nejen nejhlubší propastí ve střední Evropě, ale i jednou z 

nejhlubších zatopených sladkovodních propastí na

ještě třeba učinit řadu výpočtů. 

Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700 m, čemuž 

nasvědčují teplota a chemické složení vody v Jezírku. Z historického hlediska je 

zajímavé, že RNDr. Jiří Pogoda uvád

ponoru spustil sondu speciální konstrukce (kluzák) ze Zubatice do celkové 

hloubky vody 260 metrů, aniž by dosáhl dna. Jeho údaje o měření jsou ale 

neúplné a jsou považovány za málo důvěryhodné, protože nebyly dále

Z pohledu dnešního poznání je měření dr. Pogody v souladu s realitou, ale kvůli 

nepřehlednosti restrikce v hloubce 205 metrů by musela být obrovská náhoda, 

aby jeho sonda mohla klesnout níže a hlavně aby se ji podařilo vytáhnout zpět 

přes změť kmenů, větví a dalších terénních překážek. Úsilí badatele dr. Pogody 

tedy zůstává obestřeno několika otazníky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hranick%C3%A1_propast
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Krzysztof Starnawski z hloubky 217 metrů sondu do hloubky 373 metrů. Sám 

69,5), což ji činí nejen nejhlubší propastí ve střední Evropě, ale i jednou z 

nejhlubších zatopených sladkovodních propastí na světě. V tomto směru je však 

ještě třeba učinit řadu výpočtů.  

Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700 m, čemuž 

nasvědčují teplota a chemické složení vody v Jezírku. Z historického hlediska je 

zajímavé, že RNDr. Jiří Pogoda uvádí, že v neděli dne 13. 4. 1980 při sólovém 

ponoru spustil sondu speciální konstrukce (kluzák) ze Zubatice do celkové 

hloubky vody 260 metrů, aniž by dosáhl dna. Jeho údaje o měření jsou ale 

neúplné a jsou považovány za málo důvěryhodné, protože nebyly dále

Z pohledu dnešního poznání je měření dr. Pogody v souladu s realitou, ale kvůli 

nepřehlednosti restrikce v hloubce 205 metrů by musela být obrovská náhoda, 

aby jeho sonda mohla klesnout níže a hlavně aby se ji podařilo vytáhnout zpět 

enů, větví a dalších terénních překážek. Úsilí badatele dr. Pogody 

tedy zůstává obestřeno několika otazníky. 

Šárka Schwarzová

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hranick%C3%A1_propast 

Krzysztof Starnawski z hloubky 217 metrů sondu do hloubky 373 metrů. Sám 

69,5), což ji činí nejen nejhlubší propastí ve střední Evropě, ale i jednou z 

tomto směru je však 

Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700 m, čemuž 

nasvědčují teplota a chemické složení vody v Jezírku. Z historického hlediska je 

í, že v neděli dne 13. 4. 1980 při sólovém 

ponoru spustil sondu speciální konstrukce (kluzák) ze Zubatice do celkové 

hloubky vody 260 metrů, aniž by dosáhl dna. Jeho údaje o měření jsou ale 

neúplné a jsou považovány za málo důvěryhodné, protože nebyly dále ověřeny. 

Z pohledu dnešního poznání je měření dr. Pogody v souladu s realitou, ale kvůli 

nepřehlednosti restrikce v hloubce 205 metrů by musela být obrovská náhoda, 

aby jeho sonda mohla klesnout níže a hlavně aby se ji podařilo vytáhnout zpět 

enů, větví a dalších terénních překážek. Úsilí badatele dr. Pogody 

Šárka Schwarzová 
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Co jsme prožili… 

Další poznatky z bydlení v Sociálním zařízení města Bílovce 

První měsíc letošního roku už v kalendáři ukázal na poslední týden. Jaké 

poznatky máme s bydlením v tomto měsíci, jak se nám podařilo plnit i nepsané 

úkoly? 

Pravidelné procházky naší chodbou pro získání plánovaných bodů pro naši 

„krokoměrnou“ soutěž nám občas přinesou příjemná překvapení. Teď to bylo 

zjištění, že sestřička, která hlídá naši snahu uspět v této osobní soutěži, nám 

opět sečetla, jak daleko jsme pokročili v naší snaze dostat se k cíli, který jsme si 

stanovili na začátku soutěže. Nebo jsme oproti posledním výsledkům ustrnuli či 

nejsme tak důslední při evidování čárek za každou procházku chodbou, ale ve 

stanoveném cíli chceme vydržet? 

Ale tentokrát jsme více než výsledky našeho krokoměru byli překvapeni dalším 

novým nápadem naší sestřičky. Ale já se vás dříve zeptám: už jste si koupili 

kalendář na rok 2016? Určitě ano, protože kde byste si zapisovali důležitá data 

narozenin vašich blízkých i ostatní údaje, které nesmíte zapomenout. To 

všechno náš kalendář unese. 

Už podruhé nám naše sestřička dokazuje, jak lze využít v úzké chodbě hladké 

prázdné stěny pro obohacení našich vědomostí. Poprvé to bylo před Vánoci 

informací s ukázkami o historii posílání vánočních pohlednic. Teď jsem byla 

překvapena, když jsem v závěru chodby po obou stranách objevila připoutané 

rozstříhané a dolepované listy původem z kalendářů, doplňované texty vážící se 

k historii kalendáře i historii vůbec. Musela jsem uznat, jak široká oblast 

historických událostí je v listech zahrnuta a kolik práce sestřičce příprava dala. 

Pro větší historickou ucelenost a pro naši větší informovanost navrhuji, aby celá 

oblast byla zahrnuta do aktivizačního programu sestřičky pro nás s tématem: 

Co všechno se můžeme dozvědět ze starých kalendářů. Už dnes se moc těším. 

Květka 
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Nezapomenutelné setkání 

Bylo to počátkem listopadu 2015, kdy jsem dostala velmi milou pozvánku a to 

pozvání na setkání se studentkami, které jsem učila a se kterými mě pojila řada 

roků mého života. Velmi jsem se na setkání těšila a nebyla jsem zklamána. Byly 

to vzpomínky, které z úst každé z nich mně připomněla léta strávená společně, 

takže jejich vyprávění mi pomohlo vrátit se ve vzpomínkách pár roků zpátky a 

alespoň symbolicky omládnout. Za to všechno, moje milá děvčátka, si zasloužíte 

mé upřímné a srdečné poděkování.  

Za Libuši Knoppovou napsala Květka 

 
 

Z mých vzpomínek 
Ve svém kalendáři z roku 2015 mám u data 3. prosince poznamenáno: Zuzanka 

– jeden rok. To je přece moc důležité datum. To se musí oslavit a také ano. 

Ještě mám ve své paměti to úžasné setkání, kdy obě děti přišly se svými rodiči. 

Obě se brzy předvedly. Zuzanka ve věku 11 měsíců ve své několikrát opakované 

chůzi bez opory zamířila směrem k mé náruči, do které se vrhla s rozepjatýma 

ručkama a se vždy přítomným úsměvem. 

I tříletý Marek obstál na můj dotaz, zda se ve školce zpívá, více než dobře. 

Rychle zanotoval písničku, jejíž slova i melodii znám i já a už jsme se předváděli 

ve shodném zpěvu oba – Marek s prababičkou Květkou. 

To jsou pro naše vzpomínky ty nejúžasnější okamžiky, na které se nezapomíná. 

Ani já nezapomenu.  

Prababička Květka 
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Vykládání karet 
I mimořádné setkání klientů 

může přinést dobré výsledky: 

Přesvědčilo se o tom osm 

klientek našeho zařízení, které 

byly shromážděny na pozvání 

naší sestřičky 1. února 

k přátelskému posezení. 

Z rukou sestřičky jsme vybíraly 

tarotové karty. Heslo na kartě 

mělo navodit naše vyprávění. 

Velice mě překvapilo, jak rychle a bez 

známek nervozity dovedly klientky reagovat 

ve svém vyprávění na témata uvedená na 

kartě se svými osobními prožitky a zkušenostmi. 

Tento příjemný zážitek by si možná většina přítomných 

klientek ráda zopakovala. 

Dle skutečnosti zaznamenala Květka 

Zdroj: http://www.ewera.estranky.cz/clanky/vyklad-karet-__taroty__.html 

Jak se podařilo splnit únorové aktivizace 

3. února – protažení těla s Dášou – v plně obsazené místnosti při rozhýbání těla 

pomocí míčů mohla být organizátorka spokojena. I my jsme byli spokojeni. 

8. února – zahradní ovoce a květiny se Šárkou – organizátorka měla připraveny 

výstřižky květin nejvíce pěstovaných v našich zahradách, stejně jako u nás 

pěstovaného ovoce. Uskutečněné sezení mělo pro bývalé pěstitelky rostlin 

trochu nostalgickou příchuť vzpomínek na krásu našich zahrádek, ve kterých 

jsme tak rády pracovaly. 

10. února – zpívání s Marcelou – toto zpěvánkové odpoledne má vždy 

s ohledem na velkou chuť našich klientek i s chutí její cvičitelky výbornou 

úroveň. Potěšující je, že nově příchozí klientky se až na malé výjimky vždy zapojí 

do kolektivu zpívajících. 



 

11. února jsme se při draní peří pokoušely vrátit nejen ve vzpomínkách o pá

desítek let zpět, kdy každá vdavek chtivá děvucha musela mít ve výbavě bohatě 

naducané peřiny, protože v

připomněla všechny předešlé zvyklosti a také nezbytný „hajdamaš“ po dodření 

peří s výslužkou. I tu jsme

koláčky s různou nádivkou, domácím chlebem se škvarkovou pomazánkou, 

cibulkou a samozřejmě čajem s

Draní jsme se ještě teď chopily solidně a také jsme potom pořád

umíme, zazpívaly. 

 15. února – procvičování prstů rukou s

draní peří měly prsty na rukou trochu procvičené, vzala nás Dáša ke cvičení 

prstů odborně, prst po prstu. Na závěr jsme si zazpívaly.

17. února se pečení s Vlaďkou z

Ale když jsme na druhý den loupali brambory na večeři s

tu zručnost a rychlost našich děvčat a jednoho muže, jsem si jista, že bychom 

v klidu naloupali dost brambor i na naše milované brambo

19. února – kalendáře se Soňou 

informovala sestřička všechny o pro nás důležitých věcech, jako je kalendář. 
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11. února jsme se při draní peří pokoušely vrátit nejen ve vzpomínkách o pá

desítek let zpět, kdy každá vdavek chtivá děvucha musela mít ve výbavě bohatě 

naducané peřiny, protože v noci byla bez topení zima. A sestřička krásně 

připomněla všechny předešlé zvyklosti a také nezbytný „hajdamaš“ po dodření 

výslužkou. I tu jsme si v bohatém pohoštění připomněli výbornými 

různou nádivkou, domácím chlebem se škvarkovou pomazánkou, 

cibulkou a samozřejmě čajem s příchutí rumu. Ale to muselo být peří už odrané. 

Draní jsme se ještě teď chopily solidně a také jsme potom pořád

procvičování prstů rukou s Dášou. I když jsme po tom předešlém 

draní peří měly prsty na rukou trochu procvičené, vzala nás Dáša ke cvičení 

prstů odborně, prst po prstu. Na závěr jsme si zazpívaly. 

Vlaďkou z technických důvodů nekonalo.  

Ale když jsme na druhý den loupali brambory na večeři s mlékem a viděla jsem 

tu zručnost a rychlost našich děvčat a jednoho muže, jsem si jista, že bychom 

klidu naloupali dost brambor i na naše milované bramborové placky. 

kalendáře se Soňou – nejen ve výstavce na chodbě výstižně 

informovala sestřička všechny o pro nás důležitých věcech, jako je kalendář. 

11. února jsme se při draní peří pokoušely vrátit nejen ve vzpomínkách o pár 

desítek let zpět, kdy každá vdavek chtivá děvucha musela mít ve výbavě bohatě 

noci byla bez topení zima. A sestřička krásně 

připomněla všechny předešlé zvyklosti a také nezbytný „hajdamaš“ po dodření 

bohatém pohoštění připomněli výbornými 

různou nádivkou, domácím chlebem se škvarkovou pomazánkou, 

příchutí rumu. Ale to muselo být peří už odrané. 

Draní jsme se ještě teď chopily solidně a také jsme potom pořádně, jak to 

Dášou. I když jsme po tom předešlém 

draní peří měly prsty na rukou trochu procvičené, vzala nás Dáša ke cvičení 

 

mlékem a viděla jsem 

tu zručnost a rychlost našich děvčat a jednoho muže, jsem si jista, že bychom 

rové placky.  

nejen ve výstavce na chodbě výstižně 

informovala sestřička všechny o pro nás důležitých věcech, jako je kalendář. 



 

I v aktivizačním odpoledni jsme se dozvěděli mnohem více o životě našich 

pralidí a s tím souvisejícím opakování se přírodních jevů.

24. února – bubnování s

z technických důvodů byly obě aktivizace přesunuty na březen.

Plnění stanovených plánů bylo zodpovědné a nesplněné aktivizace nebyly 

zrušeny, ale jen přesunuty na jiné datum. Je žádoucí pokračování v

měsících.  
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aktivizačním odpoledni jsme se dozvěděli mnohem více o životě našich 

ejícím opakování se přírodních jevů. 

bubnování s Janisem a 26. února – skládání slov s

technických důvodů byly obě aktivizace přesunuty na březen. 

Plnění stanovených plánů bylo zodpovědné a nesplněné aktivizace nebyly 

zrušeny, ale jen přesunuty na jiné datum. Je žádoucí pokračování v

 

aktivizačním odpoledni jsme se dozvěděli mnohem více o životě našich 

skládání slov s Verčou – 

 

Plnění stanovených plánů bylo zodpovědné a nesplněné aktivizace nebyly 

zrušeny, ale jen přesunuty na jiné datum. Je žádoucí pokračování v dalších 

Květka 



 

energie. Bubnování jsme si všichni užili a těšíme se na další lekci!

Zdroj: http://drumben.com/ 
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Bubnování 

V březnu se v našem Domově 

konalo bubnování s

kterého nás zasvětil pan Švagera.

Drumben je definován jako 

víceúčelový nábytek vyrobený 

z recyklovaného papíru 

a překližky. Kromě bubnování jej 

lze využít jako sedák, stolek

úložný prostor. Drumben se hodí 

pro aktivizaci a socializaci různých 

cílových skupin. Všechny 

které se dají vykonávat 

s drumbeny, vedou ke kreativitě, 

pohybu, sdílenému zážitku 

k žádoucím a přínosným 

aktivitám. Drumben se také skvěle 

hodí k uvolnění přebytečné 

. Bubnování jsme si všichni užili a těšíme se na další lekci!

Eva Passendorferová

našem Domově 

konalo bubnování s drumbeny, do 

ětil pan Švagera. 

definován jako 

víceúčelový nábytek vyrobený 

recyklovaného papíru 

Kromě bubnování jej 

sedák, stolek či 

Drumben se hodí 

pro aktivizaci a socializaci různých 

cílových skupin. Všechny činnosti, 

které se dají vykonávat 

drumbeny, vedou ke kreativitě, 

pohybu, sdílenému zážitku – tedy 

k žádoucím a přínosným 

Drumben se také skvěle 

hodí k uvolnění přebytečné 

. Bubnování jsme si všichni užili a těšíme se na další lekci! 

Passendorferová 



 

Draní peří, též dračky či škubačky

Co by to bylo za nevěstu bez pořádných prachových peřin! Peřiny dříve patřily 

mezi základní výbavu každé nevěsty. Název tohoto předmětu je odvozen od 

slova peří. Zejména husí pe

jednoduché. Muselo to být peří drané, což znamenalo stažení pravé i levé 

měkké části (chmýří) z tvrdého brka. Nadrat takové množství peří, aby byla 

peřina jaksepatří nadýchaná, byla poměrně pomalá a pracná 

této činnosti usedaly ženy, děvčata a v mnohých rodinách i děti, až se dokončily 

zemědělské práce na poli a zahradě 

Pro představu, z jedné husy je maximálně 500g hrubého peří po jednom 

podškubání. Na jeden opravdu poctivý polštář je potřeba 2 kg sedraného peří, 

na pořádnou peřinu musíte mít připraveno 4

bylo počítáno se dvěma polštáři.

děvčata dostávaly z domova do výbavy dvě peřiny a čtyři polštáře, což obnášelo 

16 kg peří. Takové množství se dralo několik zim. A že taková výbava na spaní z 

husího peří je opravdu velmi cenná, svědčí fakt, že 

téměř 3 hodiny, aby sedraly 40 dkg peří. 
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Draní peří, též dračky či škubačky 

Co by to bylo za nevěstu bez pořádných prachových peřin! Peřiny dříve patřily 

mezi základní výbavu každé nevěsty. Název tohoto předmětu je odvozen od 

slova peří. Zejména husí peří tvořilo obsah přikrývek. Naplnit je nebylo tak 

jednoduché. Muselo to být peří drané, což znamenalo stažení pravé i levé 

měkké části (chmýří) z tvrdého brka. Nadrat takové množství peří, aby byla 

peřina jaksepatří nadýchaná, byla poměrně pomalá a pracná záležitost. Proto k 

této činnosti usedaly ženy, děvčata a v mnohých rodinách i děti, až se dokončily 

zemědělské práce na poli a zahradě – tedy na podzim a v zimě. 

Pro představu, z jedné husy je maximálně 500g hrubého peří po jednom 

podškubání. Na jeden opravdu poctivý polštář je potřeba 2 kg sedraného peří, 

na pořádnou peřinu musíte mít připraveno 4-5 kg čistého peří. Na jednu postel 

bylo počítáno se dvěma polštáři. Celkem se tedy muselo sedrat 8 kg peří, ale 

děvčata dostávaly z domova do výbavy dvě peřiny a čtyři polštáře, což obnášelo 

16 kg peří. Takové množství se dralo několik zim. A že taková výbava na spaní z 

husího peří je opravdu velmi cenná, svědčí fakt, že ruce 20 žen se nezastavily 

téměř 3 hodiny, aby sedraly 40 dkg peří.  

Co by to bylo za nevěstu bez pořádných prachových peřin! Peřiny dříve patřily 

mezi základní výbavu každé nevěsty. Název tohoto předmětu je odvozen od 

ří tvořilo obsah přikrývek. Naplnit je nebylo tak 

jednoduché. Muselo to být peří drané, což znamenalo stažení pravé i levé 

měkké části (chmýří) z tvrdého brka. Nadrat takové množství peří, aby byla 

záležitost. Proto k 

této činnosti usedaly ženy, děvčata a v mnohých rodinách i děti, až se dokončily 

 

Pro představu, z jedné husy je maximálně 500g hrubého peří po jednom 

podškubání. Na jeden opravdu poctivý polštář je potřeba 2 kg sedraného peří, 

5 kg čistého peří. Na jednu postel 

Celkem se tedy muselo sedrat 8 kg peří, ale 

děvčata dostávaly z domova do výbavy dvě peřiny a čtyři polštáře, což obnášelo 

16 kg peří. Takové množství se dralo několik zim. A že taková výbava na spaní z 

ruce 20 žen se nezastavily 



 

Husí peří bylo vždy kvalitnější a žádanější než kachní a z husího peří bylo 

nejkvalitnější peří z nejkratších pírek na prsou a chmýří pod vnějším krycím 

peřím. Takovému peří se říkalo peř

brkům zbavených praporků peří se říkalo pápěrky. Z těch se v dřívějších dobách 

dělaly podhlavníky, tzv. pápěrníky, jinak se pápěrky většinou již dále 

nezužitkovávaly. Z větších per, pokud se z nich neodrala špička, 

svázáním vyrobit mašlovačku na potírání pečiva při pečení.

Draní peří představovalo vždy poměrně zdlouhavou práci, neboť každé 

jednotlivé pírko muselo projít rukama žen, přičemž bylo nutné dávat neustále 

pozor, aby nevznikl žádný rychlý pohyb, 

nadrané peří bylo odfouknuto ze stolu pryč. Poslední den draní peří, na který se 

všechny dračky peří vždy těšily, byl spojen s pohoštěním za vykonanou práci a 

říkalo se mu „doderky“. Té dračce peří, které zbylo v ruce posled

říkalo pápěrnice a toto označení jí zůstalo až do příštího draní peří. Draní peří 

bylo přirozenou formou dřívějšího společenského života na venkově, který 

ženám umožňovalo, aby si při své práci zpívaly, vyprávěly různé historky, 

báchorky, pohádky či místní pověsti a práce jim přitom zároveň lépe ubíhala. 

Vzhledem k tomu, že při této činnosti nikdy nechyběly ani děti, mnohé ze 
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Husí peří bylo vždy kvalitnější a žádanější než kachní a z husího peří bylo 

nejkvalitnější peří z nejkratších pírek na prsou a chmýří pod vnějším krycím 

peřím. Takovému peří se říkalo peří prachové. Bylo lehké a jemné. Prázdným 

brkům zbavených praporků peří se říkalo pápěrky. Z těch se v dřívějších dobách 

dělaly podhlavníky, tzv. pápěrníky, jinak se pápěrky většinou již dále 

nezužitkovávaly. Z větších per, pokud se z nich neodrala špička, 

svázáním vyrobit mašlovačku na potírání pečiva při pečení. 

Draní peří představovalo vždy poměrně zdlouhavou práci, neboť každé 

jednotlivé pírko muselo projít rukama žen, přičemž bylo nutné dávat neustále 

pozor, aby nevznikl žádný rychlý pohyb, kýchnutí nebo průvan, kterým by 

nadrané peří bylo odfouknuto ze stolu pryč. Poslední den draní peří, na který se 

všechny dračky peří vždy těšily, byl spojen s pohoštěním za vykonanou práci a 

říkalo se mu „doderky“. Té dračce peří, které zbylo v ruce posled

říkalo pápěrnice a toto označení jí zůstalo až do příštího draní peří. Draní peří 

bylo přirozenou formou dřívějšího společenského života na venkově, který 

ženám umožňovalo, aby si při své práci zpívaly, vyprávěly různé historky, 

dky či místní pověsti a práce jim přitom zároveň lépe ubíhala. 

Vzhledem k tomu, že při této činnosti nikdy nechyběly ani děti, mnohé ze 

Husí peří bylo vždy kvalitnější a žádanější než kachní a z husího peří bylo 

nejkvalitnější peří z nejkratších pírek na prsou a chmýří pod vnějším krycím 

í prachové. Bylo lehké a jemné. Prázdným 

brkům zbavených praporků peří se říkalo pápěrky. Z těch se v dřívějších dobách 

dělaly podhlavníky, tzv. pápěrníky, jinak se pápěrky většinou již dále 

nezužitkovávaly. Z větších per, pokud se z nich neodrala špička, bylo možné 

Draní peří představovalo vždy poměrně zdlouhavou práci, neboť každé 

jednotlivé pírko muselo projít rukama žen, přičemž bylo nutné dávat neustále 

kýchnutí nebo průvan, kterým by 

nadrané peří bylo odfouknuto ze stolu pryč. Poslední den draní peří, na který se 

všechny dračky peří vždy těšily, byl spojen s pohoštěním za vykonanou práci a 

říkalo se mu „doderky“. Té dračce peří, které zbylo v ruce poslední pírko, se 

říkalo pápěrnice a toto označení jí zůstalo až do příštího draní peří. Draní peří 

bylo přirozenou formou dřívějšího společenského života na venkově, který 

ženám umožňovalo, aby si při své práci zpívaly, vyprávěly různé historky, 

dky či místní pověsti a práce jim přitom zároveň lépe ubíhala. 

Vzhledem k tomu, že při této činnosti nikdy nechyběly ani děti, mnohé ze 



 

zajímavých příběhů a vzpomínek se tak předávaly z generace na generaci a jsou 

známy dodnes. 

 

Perličky z mého dětství 

Vzpomínám na dlouhé zimní večery, kdy pole a zahrada kolem nás byla pokryta 

vysokou sněhovou peřinou, mrzlo, až praštělo, ale v pokoji bylo příjemné teplo. 

Žila jsem s babičkou a dědečkem v domě na vesnici. Vedle nás, podél silnice, 

které se říkalo Malá strana, stála další stavení. Od jara se většinou kolem každé 

chalupy pásly husy, kachny, slepice, v králíkárně spokojeně pobíhali králíci, 

někdo choval v chlívku kozu. Zvláště husy se mi vryly do paměti. Na ně si 

pamatuji velmi dobře, protože, když jsem šla ze

králíci, kačeny. Husy babička chovala hlavně kvůli peří. Jejím plánem bylo 

zajistit výbavu pro všechny své děti a vnoučata. Vybavit je poctivými 

prošívanými dekami (což už bylo v té době modernější než duchnami) a 

kvalitními polštáři. Maso a sádlo bylo až 

pochoutkám se samozřejmě nikdo z rodiny nebránil.

Když nastřádala větší množství peří, bylo třeba ho sedrat. Babička pozvala 

sousedky a známé ženy, aby pomohly s jeho zpracováním. Místnost, kde se 

mělo drát peří, musela být na šk

připravena. Doprostřed místnosti přinesl dědeček z půdy velký rozkládací stůl, 
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zajímavých příběhů a vzpomínek se tak předávaly z generace na generaci a jsou 

pomínám na dlouhé zimní večery, kdy pole a zahrada kolem nás byla pokryta 

vysokou sněhovou peřinou, mrzlo, až praštělo, ale v pokoji bylo příjemné teplo. 

Žila jsem s babičkou a dědečkem v domě na vesnici. Vedle nás, podél silnice, 

na, stála další stavení. Od jara se většinou kolem každé 

chalupy pásly husy, kachny, slepice, v králíkárně spokojeně pobíhali králíci, 

někdo choval v chlívku kozu. Zvláště husy se mi vryly do paměti. Na ně si 

pamatuji velmi dobře, protože, když jsem šla ze školy v bílých podkolenkách na 

holých nohou, 

každoročně mně 

sousedovy husy na 

zatáčce k nám honily a 

já přišla často domů s 

rozbitými koleny a 

podkolenkami na dranc.

My jsme měli na dvoře 

slepice, husy, ve chlévě 

krávu, někdy i býčka. 

Občas přibyly ovce, 

králíci, kačeny. Husy babička chovala hlavně kvůli peří. Jejím plánem bylo 

zajistit výbavu pro všechny své děti a vnoučata. Vybavit je poctivými 

prošívanými dekami (což už bylo v té době modernější než duchnami) a 

kvalitními polštáři. Maso a sádlo bylo až na druhém místě, ale těmto 

pochoutkám se samozřejmě nikdo z rodiny nebránil. 

Když nastřádala větší množství peří, bylo třeba ho sedrat. Babička pozvala 

sousedky a známé ženy, aby pomohly s jeho zpracováním. Místnost, kde se 

mělo drát peří, musela být na škubačku (jak se u nás draní peří říkalo) náležitě 

připravena. Doprostřed místnosti přinesl dědeček z půdy velký rozkládací stůl, 

zajímavých příběhů a vzpomínek se tak předávaly z generace na generaci a jsou 

pomínám na dlouhé zimní večery, kdy pole a zahrada kolem nás byla pokryta 

vysokou sněhovou peřinou, mrzlo, až praštělo, ale v pokoji bylo příjemné teplo. 

Žila jsem s babičkou a dědečkem v domě na vesnici. Vedle nás, podél silnice, 

na, stála další stavení. Od jara se většinou kolem každé 

chalupy pásly husy, kachny, slepice, v králíkárně spokojeně pobíhali králíci, 

někdo choval v chlívku kozu. Zvláště husy se mi vryly do paměti. Na ně si 

školy v bílých podkolenkách na 

holých nohou, 

každoročně mně 

sousedovy husy na 

zatáčce k nám honily a 

já přišla často domů s 

rozbitými koleny a 

podkolenkami na dranc. 

My jsme měli na dvoře 

slepice, husy, ve chlévě 

krávu, někdy i býčka. 

Občas přibyly ovce, 

králíci, kačeny. Husy babička chovala hlavně kvůli peří. Jejím plánem bylo 

zajistit výbavu pro všechny své děti a vnoučata. Vybavit je poctivými 

prošívanými dekami (což už bylo v té době modernější než duchnami) a 

na druhém místě, ale těmto 

Když nastřádala větší množství peří, bylo třeba ho sedrat. Babička pozvala 

sousedky a známé ženy, aby pomohly s jeho zpracováním. Místnost, kde se 

ubačku (jak se u nás draní peří říkalo) náležitě 

připravena. Doprostřed místnosti přinesl dědeček z půdy velký rozkládací stůl, 



 

kolem byly ustaveny židle, na stůl položila babička několik velkých hrnců dnem 

vzhůru. Ženské si uvázaly zástěry, hlavu pokryly 

posadily se kolem stolu. Začaly škubat. Po hrstech vybíraly neoškubané peří a 

ručně otrhávaly pírko po pírku na samotnou spinku. Oškubané peří vkládaly 

pod velký hrnec, aby se nesmíchalo s nesedraným, spinky si většinou házely 

zástěry, často bez okolků pod sebe na zem. Peří pak vsypávaly do papírového 

pytle nebo do sypku. V místnosti musel být klid, protože stačilo málo a peří 

poletovalo všude. U toho si sousedky povídaly a tak si jistě dokážeme 

představit, co všechno probral

úrodu, plány na další rok a tak dále.

Sousedky vždy chválily kvalitu babiččina peří. Však mu taky věnovala náležitou 

péči.  Měli jsme na zahradě malý rybníček, což byla velká výhoda, když měly 

husy přístup k vodě, protože peří tak bylo stále čisté. Podškubání hus se 

provádělo 2–4 krát do roka 

vždy, když peří dorostlo. 

Bylo ale vždy potřeba 

počkat do doby, než šlo 

peří volně škubat, konce 

brků nejevily stopy krve a 

husy ho začaly ztrácet po 

dvoře. Husám se nikdy 

nesmělo oškubat všechno 

peří z křídel, aby husy 

netahaly křídla (kosinky) po 

zemi. Zvláštním způsobem škubala babička peří na břiše zabité husy. Břicho 

pokryla vlhkou utěrkou a přežehlila horkou žehličkou. Peří se odpařilo a šlo 

pěkně vytrhávat. To se dělo samozřejmě až při konečném, čtvrtém, škubání již 

mrtvé husy.  Pamatuji si, že se při tom nesl kuchyní zvláštní zápach. 

Z dlouhých husích per vyráběla babička mašlovačky, u nás se říkalo peroutky. Z 

každého brka odtrhla spodní dvě třetiny peří, několi

to být lichý počet a pevně je svázala slabým provázkem. Jednotlivá brka pak 

proplétala, až se dostala na konec, ten pak zbylým provázkem omotala a brka 

zastřihla. 
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kolem byly ustaveny židle, na stůl položila babička několik velkých hrnců dnem 

vzhůru. Ženské si uvázaly zástěry, hlavu pokryly šátkem uvázaným „na babku“ a 

posadily se kolem stolu. Začaly škubat. Po hrstech vybíraly neoškubané peří a 

ručně otrhávaly pírko po pírku na samotnou spinku. Oškubané peří vkládaly 

pod velký hrnec, aby se nesmíchalo s nesedraným, spinky si většinou házely 

zástěry, často bez okolků pod sebe na zem. Peří pak vsypávaly do papírového 

pytle nebo do sypku. V místnosti musel být klid, protože stačilo málo a peří 

poletovalo všude. U toho si sousedky povídaly a tak si jistě dokážeme 

představit, co všechno probraly. Vztahy, svatby, pohřby, děti, počasí, loňskou 

úrodu, plány na další rok a tak dále. 

Sousedky vždy chválily kvalitu babiččina peří. Však mu taky věnovala náležitou 

péči.  Měli jsme na zahradě malý rybníček, což byla velká výhoda, když měly 

k vodě, protože peří tak bylo stále čisté. Podškubání hus se 

4 krát do roka 

vždy, když peří dorostlo. 

Bylo ale vždy potřeba 

počkat do doby, než šlo 

peří volně škubat, konce 

brků nejevily stopy krve a 

husy ho začaly ztrácet po 

kdy 

nesmělo oškubat všechno 

peří z křídel, aby husy 

netahaly křídla (kosinky) po 

zemi. Zvláštním způsobem škubala babička peří na břiše zabité husy. Břicho 

pokryla vlhkou utěrkou a přežehlila horkou žehličkou. Peří se odpařilo a šlo 

dělo samozřejmě až při konečném, čtvrtém, škubání již 

mrtvé husy.  Pamatuji si, že se při tom nesl kuchyní zvláštní zápach. 

Z dlouhých husích per vyráběla babička mašlovačky, u nás se říkalo peroutky. Z 

každého brka odtrhla spodní dvě třetiny peří, několik brk složila k sobě, musel 

to být lichý počet a pevně je svázala slabým provázkem. Jednotlivá brka pak 

proplétala, až se dostala na konec, ten pak zbylým provázkem omotala a brka 

kolem byly ustaveny židle, na stůl položila babička několik velkých hrnců dnem 

šátkem uvázaným „na babku“ a 

posadily se kolem stolu. Začaly škubat. Po hrstech vybíraly neoškubané peří a 

ručně otrhávaly pírko po pírku na samotnou spinku. Oškubané peří vkládaly 

pod velký hrnec, aby se nesmíchalo s nesedraným, spinky si většinou házely do 

zástěry, často bez okolků pod sebe na zem. Peří pak vsypávaly do papírového 

pytle nebo do sypku. V místnosti musel být klid, protože stačilo málo a peří 

poletovalo všude. U toho si sousedky povídaly a tak si jistě dokážeme 

y. Vztahy, svatby, pohřby, děti, počasí, loňskou 

Sousedky vždy chválily kvalitu babiččina peří. Však mu taky věnovala náležitou 

péči.  Měli jsme na zahradě malý rybníček, což byla velká výhoda, když měly 

k vodě, protože peří tak bylo stále čisté. Podškubání hus se 

zemi. Zvláštním způsobem škubala babička peří na břiše zabité husy. Břicho 

pokryla vlhkou utěrkou a přežehlila horkou žehličkou. Peří se odpařilo a šlo 

dělo samozřejmě až při konečném, čtvrtém, škubání již 

mrtvé husy.  Pamatuji si, že se při tom nesl kuchyní zvláštní zápach.  

Z dlouhých husích per vyráběla babička mašlovačky, u nás se říkalo peroutky. Z 

k brk složila k sobě, musel 

to být lichý počet a pevně je svázala slabým provázkem. Jednotlivá brka pak 

proplétala, až se dostala na konec, ten pak zbylým provázkem omotala a brka 



 

Přesypávání peří do sypků byla pracná záležitost, provázená značn

nepořádkem. Aby se mu babička co nejvíce vyhnula, dělala tuto práci vždy v 

nejmenší místnosti a to v koupelně ve vaně. Ze spinek pak vyrobila polštář 

„spinkáč“, který se podkládal pod měkké polštáře, aby člověk spal výš.

Když se konečně sedralo všechno 

peříčko zmizelo pod hrncem, babička stůl uklidila a začala přinášet různé 

dobroty. Nejčastěji to byly buchty nebo koláče a čaj s rumem nebo melta. 

Sousedky odložily šátky a vrátily se ke stolu. Objevoval se ale t

namazaný sádlem.  

Nejvíc jsem se těšila, až u nás škubačka skončí. Babička mi nechala ještě pár dní 

stůl v pokoji roztažený. Již od dětství jsem milovala zpěv 

Staré obyčejné rádio, švihadlo a zmiňovaný stůl 

mikrofon a pódium. Několikadenní koncert mohl začít!

Příští dny se škubačka přemístila do další rodiny. S babičkou jsem chodila na 

škubačku také k naší sousedce, paní Figálové. Měla jsem nakázáno chovat se 

slušně, nekašlat, pomáhat při škubání 

jsem se vzorně, protože tolik příběhů, vtipů a vyprávění se nedalo nikde jinde 

slyšet než při draní peří. Nutno podotknout, že v té době jsme ještě neměli 

televizi a na „Bakaláře“ jsme chodili rovněž k Figálům, ale to

vzpomínka.   

                                                                                              

Zdroj informací: www.stream.cz, www.sebranice.cz, wikipedia.cz

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2532

 
 
 
 
 
 

Co je těžší? Deset kilo cihel nebo deset kilo peří?
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Přesypávání peří do sypků byla pracná záležitost, provázená značn

nepořádkem. Aby se mu babička co nejvíce vyhnula, dělala tuto práci vždy v 

nejmenší místnosti a to v koupelně ve vaně. Ze spinek pak vyrobila polštář 

„spinkáč“, který se podkládal pod měkké polštáře, aby člověk spal výš.

Když se konečně sedralo všechno peří, přišla na řadu svačina. Když poslední 

peříčko zmizelo pod hrncem, babička stůl uklidila a začala přinášet různé 

dobroty. Nejčastěji to byly buchty nebo koláče a čaj s rumem nebo melta. 

Sousedky odložily šátky a vrátily se ke stolu. Objevoval se ale t

Nejvíc jsem se těšila, až u nás škubačka skončí. Babička mi nechala ještě pár dní 

stůl v pokoji roztažený. Již od dětství jsem milovala zpěv – nastala moje chvíle. 

Staré obyčejné rádio, švihadlo a zmiňovaný stůl – to byla doprov

mikrofon a pódium. Několikadenní koncert mohl začít! 

Příští dny se škubačka přemístila do další rodiny. S babičkou jsem chodila na 

škubačku také k naší sousedce, paní Figálové. Měla jsem nakázáno chovat se 

slušně, nekašlat, pomáhat při škubání a neplést se dospělým do řeči. Chovala 

jsem se vzorně, protože tolik příběhů, vtipů a vyprávění se nedalo nikde jinde 

slyšet než při draní peří. Nutno podotknout, že v té době jsme ještě neměli 

televizi a na „Bakaláře“ jsme chodili rovněž k Figálům, ale to

                                                                                              Soňa Petruláková

Zdroj informací: www.stream.cz, www.sebranice.cz, wikipedia.cz

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2532 

Otázka dne: 
 

Co je těžší? Deset kilo cihel nebo deset kilo peří?

Přesypávání peří do sypků byla pracná záležitost, provázená značným 

nepořádkem. Aby se mu babička co nejvíce vyhnula, dělala tuto práci vždy v 

nejmenší místnosti a to v koupelně ve vaně. Ze spinek pak vyrobila polštář 

„spinkáč“, který se podkládal pod měkké polštáře, aby člověk spal výš. 

peří, přišla na řadu svačina. Když poslední 

peříčko zmizelo pod hrncem, babička stůl uklidila a začala přinášet různé 

dobroty. Nejčastěji to byly buchty nebo koláče a čaj s rumem nebo melta. 

Sousedky odložily šátky a vrátily se ke stolu. Objevoval se ale také chléb 

Nejvíc jsem se těšila, až u nás škubačka skončí. Babička mi nechala ještě pár dní 

nastala moje chvíle. 

to byla doprovodná hudba, 

Příští dny se škubačka přemístila do další rodiny. S babičkou jsem chodila na 

škubačku také k naší sousedce, paní Figálové. Měla jsem nakázáno chovat se 

a neplést se dospělým do řeči. Chovala 

jsem se vzorně, protože tolik příběhů, vtipů a vyprávění se nedalo nikde jinde 

slyšet než při draní peří. Nutno podotknout, že v té době jsme ještě neměli 

televizi a na „Bakaláře“ jsme chodili rovněž k Figálům, ale to už je zase jiná 

Soňa Petruláková 

Zdroj informací: www.stream.cz, www.sebranice.cz, wikipedia.cz, 

Co je těžší? Deset kilo cihel nebo deset kilo peří? 



 

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve spojené s

umučení a vzkříšení Krista. V

Velikonoce na čtyřicetidenní 

velikonočního. Každá z šesti neděl má své jméno a je spojená s

neměnných obyčejů. 

Půst zahajuje první neděle postní, která se nazývá Černá neboli Pytlová, 

pravděpodobně proto, že se ženy oblékaly 

Připravovaly se pokrmy z 

Druhá neděle je v lidovém prostředí nazývána Pražná, podle tradičního jídla 

„pražmy“. Jedná se o staroslovanský pokrm, připravovaný pražením 

nedozrálého obilí. Častěji j

den vymetaly komíny a vše, čeho se chtěli lidé po zimě zbavit.

 

Třetí neděle je nazývaná Kýchavá. Traduje se, že kolikrát tuto neděli člověk 

kýchne, tolik let bude živ. Tento obyčej odráží strach z
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Velikonoce 

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve spojené s

umučení a vzkříšení Krista. V lidovém prostředí obřadního roku navazují 

Velikonoce na čtyřicetidenní postní dobu. Od Popeleční středy do Božího hodu 

šesti neděl má své jméno a je spojená s

Půst zahajuje první neděle postní, která se nazývá Černá neboli Pytlová, 

pravděpodobně proto, že se ženy oblékaly do černých šatů, plédů a zástěr.  

 pučálky, pekly se preclíky. 

lidovém prostředí nazývána Pražná, podle tradičního jídla 

„pražmy“. Jedná se o staroslovanský pokrm, připravovaný pražením 

nedozrálého obilí. Častěji je ale označována jako Sazometná, protože se v

den vymetaly komíny a vše, čeho se chtěli lidé po zimě zbavit. 

Třetí neděle je nazývaná Kýchavá. Traduje se, že kolikrát tuto neděli člověk 

kýchne, tolik let bude živ. Tento obyčej odráží strach z moru, jehož první 

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky křesťanské církve spojené s památkou 

lidovém prostředí obřadního roku navazují 

postní dobu. Od Popeleční středy do Božího hodu 

šesti neděl má své jméno a je spojená s dodržováním 

Půst zahajuje první neděle postní, která se nazývá Černá neboli Pytlová, 

do černých šatů, plédů a zástěr.  

lidovém prostředí nazývána Pražná, podle tradičního jídla 

„pražmy“. Jedná se o staroslovanský pokrm, připravovaný pražením 

e ale označována jako Sazometná, protože se v tento 

Třetí neděle je nazývaná Kýchavá. Traduje se, že kolikrát tuto neděli člověk 

moru, jehož první 



 

příznaky se projevovaly právě kýcháním. Proto si lidé přáli „Pozdrav tě Pán 

Bůh“, aby toto nebezpečí zaž

Čtvrtá neděle – Družebná. Byla nazývána podle družby, k

ženichem navštívit dům, do kterého chtěl ženich o velikonoční pomlázce přijít 

na námluvy. Byly to jakési předběžné námluvy.

Pátá neděle je neděle Smrtná. Tradičně je spojena se 

v kostele. O smrtné neděli se také traduje zvyk vynášení Moreny 

který je spojován s ukončením zimy.

Poslední neděle - neděle Květná, je připomínkou vjezdu Krista do Jeruzaléma. 

Název je odvozen od květů, kterými byl lidmi vítán.

tento zvyk přenesl v podobě svěcení kočiček. Mimo to se nosilo „líto“ 

vsi. Byla to mladá větev nebo stromek ozdobený vajíčky. Oblékaly se nové šaty, 

vymetala se neřest… 

Po postních nedělích přichází tzv. Pašijový týden 

Modré pondělí, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží 

hod velikonoční – neděli velikonoční. Po nich následuje velikonoční pondělí, 

nazývané též červené podle barvy 

vajíček, kdy následovala pomlázka, 

velikonoční hodování, mrskút, 

šmigrust… 

Koleda z Horácka: 

 „Paní kmotra, slyšte chásku, 

přicházíme na pomlázku, opentlené 

žilky máme, kdo nám nedá, 

uhlídáme! Paní kmotra, nemeškejte, 

barevná vajíčka dejte, jestli jste jich 

nebarvila, také jsou nám bílá milá, 

schováme je v pěkném ranci, 

srovnají se tam s mazanci.“               
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příznaky se projevovaly právě kýcháním. Proto si lidé přáli „Pozdrav tě Pán 

Bůh“, aby toto nebezpečí zažehnali. 

Družebná. Byla nazývána podle družby, k

ženichem navštívit dům, do kterého chtěl ženich o velikonoční pomlázce přijít 

na námluvy. Byly to jakési předběžné námluvy. 

Pátá neděle je neděle Smrtná. Tradičně je spojena se zahalováním křížů 

kostele. O smrtné neděli se také traduje zvyk vynášení Moreny 

ukončením zimy. 

neděle Květná, je připomínkou vjezdu Krista do Jeruzaléma. 

Název je odvozen od květů, kterými byl lidmi vítán. Do lidového prostředí se 

podobě svěcení kočiček. Mimo to se nosilo „líto“ 

vsi. Byla to mladá větev nebo stromek ozdobený vajíčky. Oblékaly se nové šaty, 

Po postních nedělích přichází tzv. Pašijový týden (svatý, veliký). Tradujeme 

Modré pondělí, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží 

neděli velikonoční. Po nich následuje velikonoční pondělí, 

nazývané též červené podle barvy 

vajíček, kdy následovala pomlázka, 

konoční hodování, mrskút, 

„Paní kmotra, slyšte chásku, 

přicházíme na pomlázku, opentlené 

kdo nám nedá, 

uhlídáme! Paní kmotra, nemeškejte, 

jestli jste jich 

nebarvila, také jsou nám bílá milá, 

pěkném ranci, 

mazanci.“                

příznaky se projevovaly právě kýcháním. Proto si lidé přáli „Pozdrav tě Pán 

Družebná. Byla nazývána podle družby, který chodíval s 

ženichem navštívit dům, do kterého chtěl ženich o velikonoční pomlázce přijít 

zahalováním křížů 

kostele. O smrtné neděli se také traduje zvyk vynášení Moreny – Mařeny, 

neděle Květná, je připomínkou vjezdu Krista do Jeruzaléma. 

Do lidového prostředí se 

podobě svěcení kočiček. Mimo to se nosilo „líto“ – léto do 

vsi. Byla to mladá větev nebo stromek ozdobený vajíčky. Oblékaly se nové šaty, 

(svatý, veliký). Tradujeme 

Modré pondělí, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu, Boží 

neděli velikonoční. Po nich následuje velikonoční pondělí, 



 

Svatý týden je období výlučné. Jsou to dny skutečné i symbolické, dny 

střídmosti, půstu, klidu, ticha, mlčenlivosti

a šedivé úterý jsou dny obyčejné. Předsváteční přípravy se naplno rozbíhají až 

ve středu. Škaredá neboli taky sazometná středa vystihuje nelibou uklízecí 

činnost. Jiné vysvětlení je, že v

neusmívá, bude se škaredit celý rok. 

Od „Gloria“ na zelený čtvrtek nezní v

rámusivý zvuk dřevěných řehtaček. Je to den poslední Kristovy večeře. Ten den 

se doporučuje jíst co nejvíce zelené stravy, aby byl člověk zdráv po celý 

Velký pátek připomíná umučení Páně, čtou se pašije, lidé se modlí, litují svých 

hříchů. Bílá sobota je dnem smutku, hlubokého klidu. Kněz dopoledne pálí 

svaté oleje a lidé si odnášejí posvěcené uhlíky. Vyvrcholením dne je podvečerní 

mše zvaná Vzkříšení, kdy „Gloria“ zvěstuje všemu věřícímu lidu, že Spasitel vstal 

z mrtvých a vstoupil na nebesa.

Následuje neděle velikonoční, kdy celý svět se raduje ze svého vykoupení.
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Svatý týden je období výlučné. Jsou to dny skutečné i symbolické, dny 

střídmosti, půstu, klidu, ticha, mlčenlivosti a soustředění. M

šedivé úterý jsou dny obyčejné. Předsváteční přípravy se naplno rozbíhají až 

Škaredá neboli taky sazometná středa vystihuje nelibou uklízecí 

činnost. Jiné vysvětlení je, že v tento den Jidáš zradil Ježíše. Kdo se tento den 

á, bude se škaredit celý rok.  

Od „Gloria“ na zelený čtvrtek nezní v kostele zvony. Nahrazuje je pouze 

rámusivý zvuk dřevěných řehtaček. Je to den poslední Kristovy večeře. Ten den 

se doporučuje jíst co nejvíce zelené stravy, aby byl člověk zdráv po celý 

Velký pátek připomíná umučení Páně, čtou se pašije, lidé se modlí, litují svých 

Bílá sobota je dnem smutku, hlubokého klidu. Kněz dopoledne pálí 

svaté oleje a lidé si odnášejí posvěcené uhlíky. Vyvrcholením dne je podvečerní 

í, kdy „Gloria“ zvěstuje všemu věřícímu lidu, že Spasitel vstal 

mrtvých a vstoupil na nebesa. 

Následuje neděle velikonoční, kdy celý svět se raduje ze svého vykoupení.

Svatý týden je období výlučné. Jsou to dny skutečné i symbolické, dny 

a soustředění. Modré pondělí 

šedivé úterý jsou dny obyčejné. Předsváteční přípravy se naplno rozbíhají až 

Škaredá neboli taky sazometná středa vystihuje nelibou uklízecí 

tento den Jidáš zradil Ježíše. Kdo se tento den 

kostele zvony. Nahrazuje je pouze 

rámusivý zvuk dřevěných řehtaček. Je to den poslední Kristovy večeře. Ten den 

se doporučuje jíst co nejvíce zelené stravy, aby byl člověk zdráv po celý rok. 

Velký pátek připomíná umučení Páně, čtou se pašije, lidé se modlí, litují svých 

Bílá sobota je dnem smutku, hlubokého klidu. Kněz dopoledne pálí 

svaté oleje a lidé si odnášejí posvěcené uhlíky. Vyvrcholením dne je podvečerní 

í, kdy „Gloria“ zvěstuje všemu věřícímu lidu, že Spasitel vstal 

Následuje neděle velikonoční, kdy celý svět se raduje ze svého vykoupení. 



 

Velikonoční pondělí již žádný liturgický význam nemá. O to víc se v

soustředí nejrůznější lidové zvyky spojené s

Symbolem Velikonoc jsou vejce, která patřila odedávna k

kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné 

výtvarnými technikami. Od dob 

tradici nedílně spojeny s 

znovuzrození. Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se 

pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, 

zůstaly jen ornamenty převážně abstraktní nebo 

symbolizující přírodu probouzející se k životu. Zvláště červená (od ní je 

odvozeno jméno kraslice, ze staroslovanštiny 

vajec symbolizuje lásku, krev, zářící slunce 

darovaná z lásky musí být nejen červené, ale také plné. 

Jaro ťuká na dveře, lidé se těší na teplé krásné dny. Nechť nás k

požehnané Velikonoce! 
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Velikonoční pondělí již žádný liturgický význam nemá. O to víc se v

ůznější lidové zvyky spojené s pomlázkou, tedy omlazením.

Symbolem Velikonoc jsou vejce, která patřila odedávna k jaru. Velikonoční 

kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce, ozdo

výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou kraslice v křesťanské 

tradici nedílně spojeny s Velikonocemi, kde symbolizují plodnost a 

znovuzrození. Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se 

pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, 

zůstaly jen ornamenty převážně abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy 

symbolizující přírodu probouzející se k životu. Zvláště červená (od ní je 

odvozeno jméno kraslice, ze staroslovanštiny - krasnyj, znamená červený) barva 

vajec symbolizuje lásku, krev, zářící slunce – je to barva ochranná. Vejce 

lásky musí být nejen červené, ale také plné.  

Jaro ťuká na dveře, lidé se těší na teplé krásné dny. Nechť nás k

Soňa Petruláková

Velikonoční pondělí již žádný liturgický význam nemá. O to víc se v něm 

pomlázkou, tedy omlazením. 

jaru. Velikonoční 

, ozdobené různými 

jsou kraslice v křesťanské 

, kde symbolizují plodnost a 

znovuzrození. Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se 

pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, 

rostlinné a zvířecí motivy 

symbolizující přírodu probouzející se k životu. Zvláště červená (od ní je 

krasnyj, znamená červený) barva 

je to barva ochranná. Vejce 

Jaro ťuká na dveře, lidé se těší na teplé krásné dny. Nechť nás k jaru přivedou 

Soňa Petruláková 



 

Na otázku: „Kolikátého je dnes?“

kalendář, diář či mobil. Už od základní školy si pamatujeme, že rok má 365 dní, 

a že jsou mezi námi smolaři, kteří se narodili 29. února, a tak mají narozeniny 

jen jednou za čtyři roky, protože jen jednou za čtyři roky má rok o jeden 

navíc a to právě v únoru. 

Vrátíme-li se proti proudu času až do nejstarších dob lidské společnosti, tak 

zjistíme, že v těch dávných dobách bylo rozdělení času vnímáno jako dar bohů. 

Zpočátku člověku stačilo rozdělení času na den a noc.

Dnes už víme, že první, tehdy pouze jedn

s prvními lidmi. S opuštěním převážně lovec

opakující se přírodní jevy. Zabezpečení rodu bylo spjato s vhodnou dobou k 

setí. Sklízet úrodu se muselo dříve, než přišla zima, deště či záplavy. Tak u všech 

národů postupně vzniklo něco jako kalendářní sledování opakující

Střídání světla a tmy určilo základní časovou jednotku 

počítaly podle prstů na jedné ruce, to byl tzv. „malý týden“. Později se začala 

používat i ruka druhá pro počítání tzv. „velkého týdne“. Nebeský Měsíc od 

úplňku k úplňku svým cyklem zase určil časovou jednotku měsíc. Také Slunce se 

v průběhu roku objevovalo v odlišných polohách a tak vzniklo dělení na roky.
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Historie vzniku kalendáře 

a otázku: „Kolikátého je dnes?“ je jednoduchá odpověď. Stačí mít po ruce 

kalendář, diář či mobil. Už od základní školy si pamatujeme, že rok má 365 dní, 

a že jsou mezi námi smolaři, kteří se narodili 29. února, a tak mají narozeniny 

jen jednou za čtyři roky, protože jen jednou za čtyři roky má rok o jeden 

 

li se proti proudu času až do nejstarších dob lidské společnosti, tak 

zjistíme, že v těch dávných dobách bylo rozdělení času vnímáno jako dar bohů. 

Zpočátku člověku stačilo rozdělení času na den a noc. 

že první, tehdy pouze jednoduché kalendáře, se objevily 

prvními lidmi. S opuštěním převážně loveckého způsobu života spojeného 

opakující se přírodní jevy. Zabezpečení rodu bylo spjato s vhodnou dobou k 

setí. Sklízet úrodu se muselo dříve, než přišla zima, deště či záplavy. Tak u všech 

národů postupně vzniklo něco jako kalendářní sledování opakující

Střídání světla a tmy určilo základní časovou jednotku – jeden den. Dny se 

počítaly podle prstů na jedné ruce, to byl tzv. „malý týden“. Později se začala 

používat i ruka druhá pro počítání tzv. „velkého týdne“. Nebeský Měsíc od 

ňku svým cyklem zase určil časovou jednotku měsíc. Také Slunce se 

v průběhu roku objevovalo v odlišných polohách a tak vzniklo dělení na roky.

ěď. Stačí mít po ruce 

kalendář, diář či mobil. Už od základní školy si pamatujeme, že rok má 365 dní, 

a že jsou mezi námi smolaři, kteří se narodili 29. února, a tak mají narozeniny 

jen jednou za čtyři roky, protože jen jednou za čtyři roky má rok o jeden den 

li se proti proudu času až do nejstarších dob lidské společnosti, tak 

zjistíme, že v těch dávných dobách bylo rozdělení času vnímáno jako dar bohů. 

oduché kalendáře, se objevily 

kého způsobu života spojeného 

s neustálým 

stěhováním za 

lovnou zvěří 

začali hledat 

obživu také v 

počínajícím 

zemědělství. 

Tam již 

nestačily 

znalosti jen z 

lovu - člověk 

musel začít 

sledovat 

opakující se přírodní jevy. Zabezpečení rodu bylo spjato s vhodnou dobou k 

setí. Sklízet úrodu se muselo dříve, než přišla zima, deště či záplavy. Tak u všech 

národů postupně vzniklo něco jako kalendářní sledování opakujících se období.  

jeden den. Dny se 

počítaly podle prstů na jedné ruce, to byl tzv. „malý týden“. Později se začala 

používat i ruka druhá pro počítání tzv. „velkého týdne“. Nebeský Měsíc od 

ňku svým cyklem zase určil časovou jednotku měsíc. Také Slunce se 

v průběhu roku objevovalo v odlišných polohách a tak vzniklo dělení na roky. 



 

Vznikla nutnost získané informace zaznamenávat. Vědci se domnívají, že 

původně měly záznamy podobu zářezů na větv

Zářezy či uzly nebyly tím nejpřesnějším měřením. Lidé začali pozorovat Měsíc, 

hlavně jeho fáze a dráhu Slunce, což bylo pro ně nejjednodušší. Podle fáze 

Měsíce se počítané období rozšířilo na 30 dní. Lunární kalendáře používali 

Babyloňané, Židé i Číňané. Sedmidenní týden se začal používat podle počtu 

nebeských planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Slunce a 

Měsíc. Podle pohybu Slunce se předvídala střídající se roční období, tak vznikaly 

kalendáře sluneční. 

S rozvojem obchodu nastala nutnost domluvit se v čase přesněji. Jakmile se 

tehdejší lidé počali sdružovat v obce, města a národy, jejich žití začaly 

ovlivňovat nejrůznější platby, daně, společenské slavnosti, vojenská služba, 

volby a zvláště pak zemědělské termín

Začal se používat pojem

jednotlivými národy lišilo vždy podle začátku jejich nejdůležitějšího období. Pro 

Egypt to bylo rozvodňování Nilu, v Indii se řídili podle monzunů, u obyvatelstva 

živících se 

rybolovem byl 

významným 

momentem tah 

ryb. Vliv na 

stanovení nového 

roku měly i jiné 

okolnosti například 

mnozí vládci si 

prosadili jeho 

začátek podle 

převzetí své vlády.  

Lidská činnost 

neprobíhá podle 

pohybu hvězd, ale podle pohybu Slunce, které prochází dvaná

zvěrokruhu. Tehdejší hvězdáři podle obratu Slunce poznali, že období v jarní a 
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Vznikla nutnost získané informace zaznamenávat. Vědci se domnívají, že 

původně měly záznamy podobu zářezů na větvi, a to zejména u pastevců. 

Zářezy či uzly nebyly tím nejpřesnějším měřením. Lidé začali pozorovat Měsíc, 

hlavně jeho fáze a dráhu Slunce, což bylo pro ně nejjednodušší. Podle fáze 

Měsíce se počítané období rozšířilo na 30 dní. Lunární kalendáře používali 

Babyloňané, Židé i Číňané. Sedmidenní týden se začal používat podle počtu 

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Slunce a 

Měsíc. Podle pohybu Slunce se předvídala střídající se roční období, tak vznikaly 

jem obchodu nastala nutnost domluvit se v čase přesněji. Jakmile se 

tehdejší lidé počali sdružovat v obce, města a národy, jejich žití začaly 

ovlivňovat nejrůznější platby, daně, společenské slavnosti, vojenská služba, 

volby a zvláště pak zemědělské termíny.  

m „nový rok“. Stanovení jeho začátku se však mezi 

jednotlivými národy lišilo vždy podle začátku jejich nejdůležitějšího období. Pro 

Egypt to bylo rozvodňování Nilu, v Indii se řídili podle monzunů, u obyvatelstva 

pohybu hvězd, ale podle pohybu Slunce, které prochází dvaná

zvěrokruhu. Tehdejší hvězdáři podle obratu Slunce poznali, že období v jarní a 

Vznikla nutnost získané informace zaznamenávat. Vědci se domnívají, že 

i, a to zejména u pastevců. 

Zářezy či uzly nebyly tím nejpřesnějším měřením. Lidé začali pozorovat Měsíc, 

hlavně jeho fáze a dráhu Slunce, což bylo pro ně nejjednodušší. Podle fáze 

Měsíce se počítané období rozšířilo na 30 dní. Lunární kalendáře používali 

Babyloňané, Židé i Číňané. Sedmidenní týden se začal používat podle počtu 

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Slunce a 

Měsíc. Podle pohybu Slunce se předvídala střídající se roční období, tak vznikaly 

jem obchodu nastala nutnost domluvit se v čase přesněji. Jakmile se 

tehdejší lidé počali sdružovat v obce, města a národy, jejich žití začaly 

ovlivňovat nejrůznější platby, daně, společenské slavnosti, vojenská služba, 

„nový rok“. Stanovení jeho začátku se však mezi 

jednotlivými národy lišilo vždy podle začátku jejich nejdůležitějšího období. Pro 

Egypt to bylo rozvodňování Nilu, v Indii se řídili podle monzunů, u obyvatelstva 

pohybu hvězd, ale podle pohybu Slunce, které prochází dvanácti souhvězdími 

zvěrokruhu. Tehdejší hvězdáři podle obratu Slunce poznali, že období v jarní a 



29 

 

zimní rovnodennosti není stejné a tak si vypomáhali souhvězdím třináctým – 

Hadonošem. 

Název „kalendář“ vznikl již ve starém Římě a souvisí se slovem „měsíc“. 

„Kalenda“ – novoluní, bylo jedním z hlavních uznávaných nebeských úkazů v 

Římě. Druhá část slova kalendář je odvozena od římského „clare“ - prohlásit. 

Nejpřesnější byl Mayský kalendář, kde se dny počítaly od 0, kterou Mayové 

vynalezli. Egyptský kalendář měl již tehdy 365 dní a 12 měsíců po 30 dnech, 

zbylých 5 dní byly svátky.  

Juliánský kalendář se udržel několik století. Kolem roku 487 začala křesťanská 

církev zjišťovat přesné narození Ježíše Krista, aby mohl být zahájen počátek 

křesťanského letopočtu.  Nová éra byla zavedena roku 525 a rok, kdy se 

předpokládalo (mylně) Kristovo narození, se označil jako rok 1 A. D.(Anno 

Domini – tj. léta Páně). Až později bylo zavedeno datování „před naším 

letopočtem“. Do dnešní doby je využíván juliánský kalendář jako církevní 

kalendář u pravoslavných církví. 

Nepřesnosti v juliánském kalendáři a nejednotný začátek roku v různých zemích 

dělaly těžkosti církvi, vrchnosti i obchodu. Byla vytvořena zvláštní komise, 

osloveni byli i vládci křesťanských zemí, aby se dohodli na změně. Konečnou 

úpravu kalendáře stanovil roku 1582 papež Řehoř XIII. bulou „Inter 

gravissimas“. Tak se stalo, že po čtvrtku 4. října následoval pátek 15. října. 

Upravil počet přestupných dnů tak, aby i v příštích staletích připadal bod jarní 

rovnodennosti na 21. března. Významnou změnou bylo stanovení data 

Velikonoc, a to na „první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti“. 

Tuto reformu se podařilo prosadit v křesťanském světě během 168 let. U nás 

proběhlo přijetí kalendáře nejprve na Moravě, a to roku 1584, o půl roku 

později v Čechách. Ovšem nekatolické země si na přijetí tohoto kalendáře 

musely počkat více než 200 let. Úplně poslední přijali tento kalendář Řekové, a 

to až v roce 1923. 

Řehořský (gregoriánský) kalendář je mnohem přesnější než všechna dřívější 

měření, ale není dokonalý. Odchyluje se od přesných astronomických měření. 



 

Odchylka velikosti jednoho dne však naroste až jednou za 3 323 let 

nemusí zase tolik znepokojovat.

Přes skutečnost, že je kalendář velkým objevem lidstva, je pro nás 

dnešního kalendáře celkem nezajímavý 

rozdělených na 12 různě nazvaných částí, tj. měsíců, každému z čísel je 

přiděleno jedno ze 7 různých slov, tj. dní v týdnu a jedno křestní jméno. Liší se 

pouze obrázky, které jej často doplňují. Každý, kdo si kalendář kupuje, může 

vybírat podle svého vkusu, koníčků a zálib.

Kalendář tak bereme jako samozřejmost dnešní doby…

Zdroj:  

http://www.odmaturuj.cz/dejepis/historie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99

http://www.mineralfit.cz/clanek/kalendar

TRADICE (lat. Traditio) znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační 

předávání poznání, schopnosti, obyčejů či mravů v

Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z

na generaci. Pod toto pojetí spadá i vědecké poznání, umění, rituály, morální 

pravidla a recepty na přípravy jídel.
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Odchylka velikosti jednoho dne však naroste až jednou za 3 323 let 

nemusí zase tolik znepokojovat. 

Přes skutečnost, že je kalendář velkým objevem lidstva, je pro nás 

dnešního kalendáře celkem nezajímavý – je v něm 365, někdy 366 čísel dní 

rozdělených na 12 různě nazvaných částí, tj. měsíců, každému z čísel je 

přiděleno jedno ze 7 různých slov, tj. dní v týdnu a jedno křestní jméno. Liší se 

j často doplňují. Každý, kdo si kalendář kupuje, může 

vybírat podle svého vkusu, koníčků a zálib. 

Kalendář tak bereme jako samozřejmost dnešní doby… 

Soňa 

http://www.odmaturuj.cz/dejepis/historie-kalendare/ 

/Kalend%C3%A1%C5%99, http://www.policko.cz/cs/historie.php

http://www.mineralfit.cz/clanek/kalendar-a-jeho-historie, http://podnos.xf.cz/cartoon0004.jpg

České tradice - Apríl 

TRADICE (lat. Traditio) znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační 

předávání poznání, schopnosti, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupin.

tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z

na generaci. Pod toto pojetí spadá i vědecké poznání, umění, rituály, morální 

ípravy jídel. Kdo jiný než právě vy „PAMĚTNÍCI“ nám 

Odchylka velikosti jednoho dne však naroste až jednou za 3 323 let – což nás 

Přes skutečnost, že je kalendář velkým objevem lidstva, je pro nás obsah 

je v něm 365, někdy 366 čísel dní 

rozdělených na 12 různě nazvaných částí, tj. měsíců, každému z čísel je 

přiděleno jedno ze 7 různých slov, tj. dní v týdnu a jedno křestní jméno. Liší se 

j často doplňují. Každý, kdo si kalendář kupuje, může 

Soňa Petruláková  

http://www.policko.cz/cs/historie.php 

http://podnos.xf.cz/cartoon0004.jpg 

TRADICE (lat. Traditio) znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační 

rámci kultury nebo skupin. 

tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace 

na generaci. Pod toto pojetí spadá i vědecké poznání, umění, rituály, morální 

Kdo jiný než právě vy „PAMĚTNÍCI“ nám 
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můžete přiblížit zvyky našich předků, které se časem měnily na tradice. Ve 

svých vzpomínkách a vyprávěních nám můžete připomenout, jak a kde se zvyky 

dodržovaly. Dnes se na dřívější život a tyto zvyky zapomíná! 

Apríl - Tento zvyk, ač není zrovna českou tradicí, u nás se zřejmě díky našemu 

smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. Tento den, tedy 1. dubna, bývalo 

zvykem stejně jako 30. dubna častovat známé a příbuzné aprílem. 

Dnes se takovým žertíkům říká „kanadské žertíky’’. Zkrátka v tento den si každý 

dával velký pozor, aby „nenalétl“ na nějaký apríl, o kterém by se mluvilo ještě 

dlouho. 

Zlatka Pavlicová 

Hrátky s pamětí  
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging pořádala opět po 

roce ve dnech 10.3. - 20. 3. 2016 

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  

V rámci celosvětové akce „TÝDEN 

UVĚDOMĚNÍ SI MOZKU, který od roku 

1996 pořádá organizace „Dana alliance 

for the brain‘‘ každý rok v měsíci 

březnu. 

Cílem je přesvědčit nejen seniorskou 

populaci, že si ještě docela slušně 

pamatuje, když jí někdo poradí, jak na 

to. Trénování paměti je efektivní 

nástroj proti mentální deterioraci (ztráta poznávacích funkcí) a zároveň rychlá 

cesta ke zvýšení sebevědomí!   

  



32 

 

Opakování je matka moudrosti 

MOZKOVÉ FITKO: kdybychom měli vůbec začít myslet na svojí paměť? 

Kdy začít s jejím aktivním posilováním? 

Za období prevence se považuje 20. – 45. rok života, kdy jsme nejvíce 

ovlivňování psychickými faktory (stres, informační přetížení). Měli 

bychom proto pravidelně odpočívat, hýbat se a nalézt si pravidelně 

čas i na kognitivní (poznávací) trénink, abychom osvojené návyky dále 

rozvíjeli. 

Pro aktivizaci poznávacích funkcí má čas strávený u televize velmi 

malý význam. Mnohem větší přínos má třeba četba. To je skutečný 

fitness pro mozek! Proces čtení předpokládá zapojení mnoha 

smyslových, poznávacích, jazykových a paměťových funkcí mozku. 

Vyžaduje schopnost koncentrace pozornosti, rozvíjí obrazotvornost, 

asociativní (slučovací) myšlení. Pomáhá upevňovat se v gramatice, 

obohacovat slovní zásobu, zkulturňovat jazyk. 

Mozkové funkce stárnout nemusí. 

Zhoršují se především pasivitou 

a nedostatkem podnětů. Poznávací 

funkce mozku včetně paměti se sice 

v průběhu stárnutí mění, věkové 

omezení však pro ně neplatí! Paměť 

s člověkem dokáže vyvádět věci! 

 

STRES, ČASOVÝ TLAK A PANIKA UBÍRAJÍ ENERGII A NARUŠUJÍ 

ZEJMÉNA POZORNOST A PAMĚŤOVÉ PROCESY! 



 

K potížím s pamětí může docházet, pokud proděláme nějakou těžší 

infekci. Příznakem poškození nervového systému je mimo jiné, 

porucha paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá 2 

poté dojde k postupnému zlepšování stavu a vymizení potíží.

Dopřejme mozku klid a vyhýbejte se stresu.

Stejně důležité jako mozek dobře „nakrmit‘‘ a „zabavit‘‘ je 

nenervovat ho! 

Energii, kterou vyplýtváme na to, abychom se vztekali, splní

vlastního zdraví, určitý úkol lze zužitkovat daleko lépe.

 

Jednou z nejdokonalejších forem mentálního tréninku je HUDBA. 

Při provozování hudby rozvíjíme motorické úkony a dovednos

(procedurální paměť). I pouhý poslech hudby je souhrou mnoha 
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pamětí může docházet, pokud proděláme nějakou těžší 

infekci. Příznakem poškození nervového systému je mimo jiné, 

a paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá 2 

postupnému zlepšování stavu a vymizení potíží.

Dopřejme mozku klid a vyhýbejte se stresu. 

Stejně důležité jako mozek dobře „nakrmit‘‘ a „zabavit‘‘ je 

yplýtváme na to, abychom se vztekali, splní

vlastního zdraví, určitý úkol lze zužitkovat daleko lépe. 

V  rytmu vzpomínek 

nejdokonalejších forem mentálního tréninku je HUDBA. 

Při provozování hudby rozvíjíme motorické úkony a dovednos

(procedurální paměť). I pouhý poslech hudby je souhrou mnoha 

pamětí může docházet, pokud proděláme nějakou těžší 

infekci. Příznakem poškození nervového systému je mimo jiné, 

a paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá 2 – 3 týdny, 

postupnému zlepšování stavu a vymizení potíží. 

Stejně důležité jako mozek dobře „nakrmit‘‘ a „zabavit‘‘ je 

yplýtváme na to, abychom se vztekali, splní-li na úkor 

 

 

nejdokonalejších forem mentálního tréninku je HUDBA.  

Při provozování hudby rozvíjíme motorické úkony a dovednosti 

(procedurální paměť). I pouhý poslech hudby je souhrou mnoha 
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mozkových funkcí, díky nimž vnímáme výšky tónů, melodií, změny  ve  

frekvenci  tónů  i  rytmu. 

Čím vyšší je počet rytmických úderů, tím vyšší je hladina mozkové 

aktivity. Dokáže povzbudit, má schopnost vyvolat intenzivní citové 

prožitky i mentální film vzpomínek v autobiografické paměti.     

Hudba také vykazuje obrovský terapeutický potenciál u pacientů 

s různými neurologickými onemocněními. 

Pozoruhodná úleva a zlepšení zdravotního stavu v důsledku 

rytmických pohybů s hudbou byla zjištěna i u lidí s problémy 

s pohybovým aparátem (např. Parkinsonova choroba) a u demence 

(Alzheimerova choroba, apod.) po mrtvici nebo komatu může hudba 

pomoci v navazování kontaktu. 

A když jsme u hudby, neměli bychom zapomenout na to, co je s ní 

nerozlučně spjato – aktivní pohyb a tanec. 

A pohyb má na kvalitu paměti velký vliv. Je v prevenci demence snad 

ještě důležitější než kognitivní (poznávací) trénink. 

Tanec tak spojuje příjemné s užitečným! 

Zlatka Pavlicová 

 

 

                 Jarní kvíz 

 

   



 

 

 

 

……………………………………………………

 

  

 

 

  

…………………………………………………
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Květinový kvíz  

…………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………

 

  

………………………………………………… 

…………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………

  

 

   

………………………………………………
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………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………

……………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 



 

                  Poznávací kvíz 

   

  

 

 

 

 ………………………………………………………               
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Poznávací kvíz – poznáte, kdo je na obrázku?                                                                                                    

  …………………………………………………………          

………………………………………………………                

   ......................................................

obrázku?                                                                                                    

…………………………………………………………          

......................           



 

 

                             

  

 

 

 

 ................................

 

Za úkol jste měli ke každému uvedenému slovu 
opačného významu. Tady je řešení. U některých slov může být více 
správných odpovědí. 
 
černý / bílý 
pomalý / rychlý 
ostrý / tupý 
dobrý / špatný 
hodný / zlý 
hladký / drsný  
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 ................................

.........................................................................................

Výsledky zimního kvízu 

e každému uvedenému slovu 
Tady je řešení. U některých slov může být více 

jemný / hrubý 
velký / malý 
nízký / vysoký 
úzký / široký 
plný / prázdný 
dlouhý / krátký 

..............................................  

.........................  

e každému uvedenému slovu připsat slovo 
Tady je řešení. U některých slov může být více 



39 

 

hluboký / mělký 
zábavný / nudný 
teplý / studený 
minulý / budoucí 
tuzemský / zahraniční 
čistý / špinavý 
veselý / smutný 
unavený / čilý 
hladový/ sytý 

drahý / levný 
hlavní / vedlejší 
chytrý / hloupý 
pracovitý / líný 
jednoduchý / složitý 
zdravý / nemocný 
lepší / horší 
aktivní / pasivní 
přední / zadní

 

Nejlépe v tomto úkolu obstály paní Krčmářová, Seidlerová 
a Karásková. Gratulujeme! 

Ze života známých osobností 
700 let od narození otce vlasti 

Karel IV.  

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 

1378, Praha) byl jedenáctý český král, jako 

Karel I. vládnoucí od července 1346 až do 

listopadu 1378; jako Karel IV. byl německý 

(římsko-německý) král od roku 1346 a císař 

římský od roku 1355.  

Byl také italský (lombardský) král od 1355, 

burgundský (arelatský) král od 1365, moravský 

markrabě v letech 1333 až 1349 a 

lucemburský hrabě 1346 až 1353. 

Pocházel po otci z dynastie 

Lucemburků. 

Byl to první český král, který se stal 

také císařem Svaté říše římské, a byl 
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posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem 

všech království Svaté říše římské. 

Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana 

Lucemburského. Karel byl původně pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při 

biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. 

Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. 

Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky.  

Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám 

jako Koruna česká. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního 

zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také 

významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a 

nezávislé postavení v rámci říše. 

Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese 

jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova 

mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel 

také dosáhl významné územní expanze českého státu, především 

severovýchodním směrem. 

PROČ SE TOLIK UPÍNAL NA 

PRAHU? 

Po otci byl Lucemburk, což byli 

vévodové, a po matce byl 

Přemyslovec, což byli králové – 

tedy něco víc! 

Proto už od počátku vlády cíleně 

budoval Prahu jako centrum říše. 

Zlatka Pavlicová 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV 
http://www.vendyatelier.cz/image/praha 

  



 

Pranostiky  
DUBEN 

• Bouřky v dubnu zvětšují mokré léto.

• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

• Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje.

• Jasný měsíc v dubnu škodí květů stromů.

• Co duben našetří, to květen spálí.

• Jaký duben - takový říjen.

• Na mokrý duben – suchý červen.

 

KVĚTEN                                            

• Máj – vyženem kozy v háj.

• Květen – měsíc lásky.

• Studený máj, v stodole ráj.

• V máji, aby ani hůl pastýřova neoschla.

• Květen vodu nosí – 

• V máji se rok teple pousměje a květy vzplane.

• Žena nepolíbená v máji, uschne a je v háji.

 
ČERVEN 

• Chladný květen, červen vlažný 

• Jaký červen takový prosinec.

• Měsíc červen voní deštěm.

• V červnu se ukáže, co nám dá pán bůh na daře.

• Nejkrásnější loukou je louka červnová.

• Na svatého Jana, otvírá se k létu brána.

• Po suchém máji, če
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Bouřky v dubnu zvětšují mokré léto. 

dubna, bývá mokrý máj. 

Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje. 

Jasný měsíc v dubnu škodí květů stromů. 

Co duben našetří, to květen spálí. 

takový říjen. 

suchý červen. 

                                             

vyženem kozy v háj. 

měsíc lásky. 

Studený máj, v stodole ráj. 

V máji, aby ani hůl pastýřova neoschla. 

 červen louky kosí. 

V máji se rok teple pousměje a květy vzplane. 

Žena nepolíbená v máji, uschne a je v háji. 

ladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.

Jaký červen takový prosinec. 

Měsíc červen voní deštěm. 

V červnu se ukáže, co nám dá pán bůh na daře. 

Nejkrásnější loukou je louka červnová. 

Na svatého Jana, otvírá se k létu brána. 

Po suchém máji, červnové kapky cenu zlata mají. 

je pro sýpky, sudy blažný. 
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Máj - lásky čas 

VÍTE, ŽE…… 

Měsíc květen je jediným, který má v češtině dvě pojmenování KVĚTEN a MÁJ. 

Mladší jméno květen užil poprvé Josef Jungman v roce 1805. 

Přestože je máj měsícem lásky, traduje se, že „kdo se v máji ožení, přivodí si 

soužení.” Květen je prý nejkrásnějším měsícem v roce. Všude světlo a plno 

květů. Kvetou ovocné stromy, šeřík, hloh nebo jírovec maďal. Začíná hlavní 

vegetační období. 

Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, 

štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská Venuše, 

řecká Afrodité nebo slovanská Lada, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když 

psal proslulé verše: 

Byl pozdní večer, první máj. 

Večerní máj, byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

 

Pří té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou třešní, protože jak praví 

lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. 

Známé jsou například tradiční jarní studentské slavnosti.………. Víte jak se jim 

říká? 



 

MÁJE – TRADICE LÁSKY……

HISTORIE – Nejstarší známý doklad o stavění máje je z

postavení dostal hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a 

vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském 

hradě a dne 23. června 1422 byla svatba.

STAVĚNÍ MÁJE - V předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, 

aby tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z

tradiční symbol jara. Smrček nebo jedličku oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, 

květinami pentlemi a fábo.

mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes 

srdce. 

Kromě těchto obecných májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci 

menší májky (vyzdobené břízky) před 

V některých krajích bylo také zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky 

z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných 

dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utaje

veselo. 

NA ROZLOUČENÍ, MÉ POTĚŠENÍ, POSTAVÍM POD OKNY MÁJ.

ABY VĚDĚLI FALEŠNÍ LIDI, ŽE JSEM JÁ CHODÍVAL K

Zdroj:  K.H.Mácha: Máj 

 

 

A takto vypadal náš 

Domov 1. března – 

zkrátka „březen – za 

kamna vlezem“. 
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TRADICE LÁSKY…… 

Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za 

postavení dostal hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a 

ého slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském 

hradě a dne 23. června 1422 byla svatba. 

předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, 

aby tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku, 

tradiční symbol jara. Smrček nebo jedličku oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, 

fábo. Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji 

mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes 

Kromě těchto obecných májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci 

menší májky (vyzdobené břízky) před domy svých dívek 1. května nad ránem. 

některých krajích bylo také zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky 

písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných 

dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utaje

NA ROZLOUČENÍ, MÉ POTĚŠENÍ, POSTAVÍM POD OKNY MÁJ. 

ABY VĚDĚLI FALEŠNÍ LIDI, ŽE JSEM JÁ CHODÍVAL K VÁM. 

 

roku 1422, kdy za 

postavení dostal hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a 

ého slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském 

předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, 

něj do rána staročeskou májku, 

tradiční symbol jara. Smrček nebo jedličku oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, 

Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji 

mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes 

Kromě těchto obecných májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci 

domy svých dívek 1. května nad ránem. 

některých krajích bylo také zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky 

písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných 

dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno a bylo 

Zlatka Pavlicová 
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Rady našich babiček 
Dobré rady, jak se poprat se skvrnami 

1) Skvrny po ovoci z rukou odstraňujeme nejsnadněji 

citronem, z plátna pak sirkou, kterou zapálíme a držíme 

tak, aby kouř z ní vycházející zasáhl celou skvrnu. Pak 

plátno vypereme. 

2) Čerstvé skvrny od krve vypereme hned ve studené 

vodě, aby se krev na vláknu nevysrážela. Je dobré přidat do vody hodně 

kuchyňské soli. 

3) Skvrny od borůvek poklepeme peroxidem vodíku a necháme bílit. 

4) Skvrny od bílého vína vypereme v horkém saponátovém roztoku, do kterého 

můžeme přikápnout několik kapek čpavku. Čerstvé skvrny od červeného vína 

posypeme solí, která tekutinu vsákne.  

5) Skvrny od cukru nebo soli vypíráme v teplé vodě. 

6) Čerstvé skvrny od hořčice vymyjeme v saponátovém roztoku. 

7) Zaschlé skvrny od hořčice pokapeme citrónem nebo kyselinou citrónovou. 

Pak je vymyjeme v saponátové lázni a necháme zaschnout. Je dobré po 

oschnutí zbytky skvrn ještě vyčistit čistým lihem. 

8) Skvrny od plísně na prádle a šatech zmizí někdy pouhým vykartáčováním a 

vysoušením. Je také dobré, tvrdila babička mého kamaráda, předmět vyvařit v 

syrovátce, a po vyprání a usušení na slunci skvrny zmizí úplně. 

9) Zastaralé prachové skvrny odstraníme pálenkou, v níž byl ušlehán žloutek. 

Pak skvrnu dobře propereme ve vlažné vodě. 

10) Čerstvé skvrny od čokolády a kakaa vymýváme studenou vodou. Pozor však, 

bez přídavku pracích přípravků. Na pracích látkách můžeme skvrny potírat 

čpavkem.                                                                                          

Dagmar Krčmářová 

Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicinsko-rady-dolezal-babicky-skvrny20111218.html 



 

Pečeme… tentokrát Velikonočního beránka 

s pudinkem 
Ingredience: 

3 vejce, 150 g cukru, 5 lžic oleje, 150 g polohrubé mouky, lžička prášku do 

pečiva, vanilkový pudink, citrón, 

Příprava: 

Nachystáme si dvojdílnou formu na beránka, důkladně vymažeme máslem 

a vysypeme hrubou moukou. Žloutky utřeme s

vodu a vyšleháme do pěny. Mouku smícháme s

a vanilkovým pudinkem, přidáme citronovou kůru a přimícháme do žloutkové 

pěny. Bílky vyšleháme s několika kapkami citrónové šťávy a špetkou soli. Tuhý 

sníh vmícháme do těsta. 

Vyhřejeme troubu asi na 180

přiklopíme vrchní částí, vložíme 

vyjmeme z trouby a zapíchnutím špejle se přesvědčíme, zda je beránek 

upečený. Beránka necháme vychladnout ve formě, teprve po vychladnutí 

vyklopíme a ozdobíme mašličkou.

Zdroj: leták Hypernova 2008 
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tentokrát Velikonočního beránka 

3 vejce, 150 g cukru, 5 lžic oleje, 150 g polohrubé mouky, lžička prášku do 

pečiva, vanilkový pudink, citrón, sůl, máslo, hrubá mouka 

Nachystáme si dvojdílnou formu na beránka, důkladně vymažeme máslem 

vysypeme hrubou moukou. Žloutky utřeme s cukrem, přidáme olej, horkou 

vodu a vyšleháme do pěny. Mouku smícháme s práškem do pečiva 

, přidáme citronovou kůru a přimícháme do žloutkové 

několika kapkami citrónové šťávy a špetkou soli. Tuhý 

 

Vyhřejeme troubu asi na 180°C, těsto nalijeme do spodní části formy, 

přiklopíme vrchní částí, vložíme do trouby a pečeme asi 40 minut. Poté 

trouby a zapíchnutím špejle se přesvědčíme, zda je beránek 

upečený. Beránka necháme vychladnout ve formě, teprve po vychladnutí 

vyklopíme a ozdobíme mašličkou. 

 

tentokrát Velikonočního beránka 

3 vejce, 150 g cukru, 5 lžic oleje, 150 g polohrubé mouky, lžička prášku do 

Nachystáme si dvojdílnou formu na beránka, důkladně vymažeme máslem 

cukrem, přidáme olej, horkou 

práškem do pečiva 

, přidáme citronovou kůru a přimícháme do žloutkové 

několika kapkami citrónové šťávy a špetkou soli. Tuhý 

C, těsto nalijeme do spodní části formy, 

do trouby a pečeme asi 40 minut. Poté 

trouby a zapíchnutím špejle se přesvědčíme, zda je beránek 

upečený. Beránka necháme vychladnout ve formě, teprve po vychladnutí 

Vlaďka Molková 
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Zpívánky 

Pod našima okny 

Pod našima okny teče vodička,  

napoj mně, má milá, mého koníčka! 

/: Já ho nenapojím, já se koně bojím,  

já se koně bojím, že jsem maličká. :/ 

 

Můj koníček vraný, ten nic nedělá,  

jenom když mu řekneš, že jsi má milá. 

/: On ti hlavu sehne, ani se ti nehne,  

ani se ti nehne, holka rozmilá. :/ 
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Zpívánkový kvíz  

A na závěr ještě trochu protrénujeme naši paměť. Doplňte místa vynechaná 

v textu známých lidových písní.  

1. Okolo Súče ……………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………., husičky nemáš doma. 

 

3. ………………………………………….., kdo po tobě ide?  

 

4. V Hodoníně ………………………………………………………. 

 

5.  …………………………………………….. hodiny smutně bijú, 

 

6. Znám já jeden krásný zámek nedaleko ……………………….. 

 

7.  Šly panenky silnicí, ………………………………………………………. 

 

8. …………………………………………………………, rybník nahání,….. 

 

9. Vysoký ……………….,vysoký……………,přeskoč ho …………….. 

 

10. Jede, jede, poštovní panáček, …………………………………. 

 

11. Černé oči, ……………………, však musíte …………………….. 

 

12. Kdyby byl …………………….., co jsou ………………………….. 

           

          Dal bych ti hubičku ………………………………………………… 

Zlatka Pavlicová 



 

Vzpomínáme 
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Bc. Vlasta Szotkowská, Mgr. Eva Passendorferová

Bc. Vlasta Szotkowská, Květoslava Krčmářová

Pavlicová, Vladimíra Molková

Jasně, že jsem pil, namalovali na mě kytičky, tak je musím zalévat!
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