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Duben 

České jméno získal podle toho, že v něm začínají 

rašit duby. Začíná taky opravdové jaro a na jeho 

oslavu se v Evropě ve středověku začal slavit 

svátek Apríl. Čistě pro radost. Dubnu vládne 

Skopec a Býk. 

 

Pranostiky na duben 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Když na velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Před Jiřím sucho – po něm mokro. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.  

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. 

Jasný Jiří – pěkný podzimek. 

 

Květen 

Česky se původně jmenoval Máj, ale od 

Jungmanna máme nové jméno jako novotvar, 

samozřejmě podle kvetení rostlin. (vtipné je, že 

Poláci  říkají stejně měsíci dubnu.) Květnu vládne 

Býk a po něm Blíženci. 

 

Pranostiky na květen 

Mokrý máj – v stodole ráj. 

Večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Večerní rosy v máji hodně sena dají. 



Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

Svatá Žofie políčka často zalije. 

 

 
 Právě kvete na zahradě 

 



Velikonoce 

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem 

jara. Před přibližně 3500 lety dali Židé tomuto 

svátku zcela nový význam svým svátkem Pesach 

(uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a 

osvobození židovského národa z egyptského 

otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce 

dostaly současný význam Kristovou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou 

vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější křesťanský 

svátek. Obecně jsou oslavou příchodu jara, zrození 

a plodnosti. Velikonoce nemají pevně stanovené 

datum. 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským 

svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a V západní 

křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá 

na první neděli po prvním jarním úplňku po 

rovnodennosti. Pokud první jarní úplněk připadne 

na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. 

Pondělí velikonoční tak může připadnout na 22. 

března až 26. dubna. Pravoslavné Velikonoce, 

označované jako Pascha, jsou proti katolickým 

většinou opožděny, protože pravoslavná církev pro 

jejich výpočet používá starší juliánský kalendář 

nikoli gregoriánský. 



Velikonoce mají velký význam. Podle katolické 

tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení, která 

završuje velikonoční triduum  Zeleného 

čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty. Trvají 

padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha 

Svatého. První týden Velikonoc se nazývá 

Velikonoční oktáv, 40. den Velikonoc je slavnost 

Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup z 

hrobu a vystoupení na nebe a jeho oslavení u Otce. 

Kristus byl ukřižován roku 30 či 33 přibližně v 

době židovského svátku Pesach. Tak jako Letnice 

jsou i Velikonoce tedy původně svátkem 

židovským.  

- Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu 

do Jeruzaléma, začíná svatý týden. 

- Modré pondělí je nenáboženský tradiční název. 

- Žluté úterý je nenáboženský tradiční název. 

- Sazometná (škaredá) středa je lidová 

připomínka (nenáboženská tradice) Popeleční 

středy. 

- Zelený čtvrtek je památka poslední večeře 

Ježíše. 

- Velký pátek je den umučení Ježíše. 

- Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na 

neděli pak vstal Ježíš z mrtvých. 

http://zpravy.idnes.cz/zeleny-ctvrtek-0gz-/archiv.aspx?klic=481521
http://zpravy.idnes.cz/zeleny-ctvrtek-0gz-/archiv.aspx?klic=481521
http://wiki.idnes.cz/velky-patek-cxb-/temata.aspx?klic=533035
https://www.idnes.cz/wiki/obecne/bila-sobota.K5081809


- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční 

neděle, dříve Boží hod velikonoční) je dnem 

vzkříšení, končí svatý týden. 

- Na Červené pondělí je tradiční pomlázka 

(nenáboženská tradice). 

-  Bílá neděle (dříve také průvodní) je druhá 

neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne 

nosili bílé roucho. 

 

   Z internetu vybrala Eva Průchová 

 

 

 



Veršovánky o Palatě – Pavel Bartoš 

 

Jaro v parku na Palatě 

 

Na Palatě tulipány 

Nedokáží býti samy. 

V záhonech se mačkají 

Kéž ten nával přečkají. 

Snad milují kolektiv, 

Což může mít kladný vliv. 

Zato bílé narcisky 

Kvetou klidně o samotě 

Na sluníčku, ba i v slotě. 

Narciska je samotář 

Ač má přívětivou tvář, 

Kolektiv jí nechybí. 

Snad se stydí, kdo to ví.. 

Překrásný je jara květ, 

Kéž je krásný i náš svět.  

 

Kalina 

 

Když zavoní kalina, 

Jaro na Palatě počíná. 

Voní věru příjemně 

Krokusy láká ze země. 

Pomáhá jim petrklíč, 



Vždyť má k zemi klíč. 

Sněhobílá magnólie 

Svou zář do okolí lije. 

Forsytie zlatem rozkvétá 

Pestrá je jara paleta. 

 

 

 



Mezinárodní den žen s kytičkou 

Mezinárodní den žen (MDŽ), připadá každý rok 

na  8. března. Organizace spojených národů 

oficiálně stanovila tento mezinárodně uznávaný 

svátek v roce 1975 jako den mezinárodní solidarity 

žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 

Podnětů bylo historicky více, zmiňuje se 

především stávka newyorských švadlen v roce 

1908. Několik tisíc žen v New Yorku 

demonstrovalo 8. března 1908 za zkrácení 

pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za 

politická a hospodářská práva pro ženy. Svátek žen 

byl potom poprvé slaven 28. února 1909 po 

vyhlášení Americkou socialistickou stranou. V 

Evropě byl Den žen zaveden o rok později, v roce 

1910, na první mezinárodní ženské konferenci 

Druhé internacionály v Kodani. Clara Zetkinová, 

německá socialistka a zakladatelka dělnického 

ženského hnutí, tam prosadila pořádání 

mezinárodního svátku za účelem boje za volební 

právo žen. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly 

v roce 1911 v několika evropských zemích, mimo 

jiné také v Rakousko-Uhersku. V Petrohradě se 

poslední neděli v únoru roku 1917 konala 

demonstrace a protestní akce žen proti 1. světové 

válce, těsně předcházející únorové revoluci. Po 

abdikaci cara byla ustavena prozatímní vláda, která 



schválila volební právo žen. Také výroční den 

únorové demonstrace v Petrohradě odpovídá 8. 

březnu podle gregoriánského kalendáře. Tak se 8. 

březen ustálil jako Mezinárodní den žen. U nás v 

České republice je tento den od roku 2004 

oficiálně stanoven významným dnem. 

Připomínáme si ho každoročně a v celém státě je 

vždy zaznamenán především zvýšeným nákupem 

květin. Jak by ne, když květiny k ženám patří a 

hlavně vždy udělají velikou radost. Také u nás v 

Domově jsme letos tradičně udělali radost květinou 

a to všem obyvatelkám a také našim milým 

kolegyním. Milé karafiáty vždy svázané do malé 

kytičky se zelenou travou a další volné drobné 

karafiátky byly předány v pondělí 8. března a tak 

jsme si i my připomněli Mezinárodní den žen. 

Hlavně však všechny velmi potěšili a vykouzlili 

milé úsměvy. Udělat takovou radost je skvělé.        

 

Martin Průcha                      Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

 

 

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


 

 

 



Logopedická chvilka 

V únorovém čísle našeho časopisu jsem vám 

ukázala, jak je možné v rámci logopedického 

cvičení posilovat a trénovat paměťové schopnosti, 

plynulost vaší výslovnosti, jazykovou obratnost či 

přesnost vaší mluvené řeči a tím tak předcházet 

zdravotním problémům a přitom si užívat zábavu. 

Někteří z Vás si vzali rady k srdci a pilně trénovali, 

přestože začátky nebyly úplně snadné. A za to vás 

velmi chválím.  

Pro připomenutí jazykolamy, které již známe: 

„Drbu vrbu.“ 

„Nejkulaťoulinkatější.“ 

„Bratře, střes neteř.“ 

Nezapomeňte, že zpočátku jde o zapamatování 

věty či slovního spojení a odříkávání jazykolamu 

nejprve pomalejším, poté rychlejším tempem. 

Pojďme se tedy podívat na další jazykolamy 

(krátkou větu či spojení, které se obtížně 

vyslovuje). 

1.  Jazykolam 

„Popokatepetl“ - rozdělte si slovo na slabiky „Po 

– po - ka – te – pe - tl“, až si budete slovo 

pamatovat, zkuste zrychlovat a řekněte 

„Popokatepetl“ pětkrát za sebou. 



2. Jazykolam 

„Má máma má málo máku“ - rozdělte si 

jednotlivá slova na slabiky: „Má – má – ma – má – 

má – lo – má – ku“; pomalu a zřetelně vyslovujte a 

až si větu zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za 

sebou jazykolam vyslovte. 

3. Jazykolam 

„Na klavír hrála Klára Králová“ - rozdělte si 

jednotlivá slova na slabiky: „ Na – kla – vír – hrá – 

la – Klá – ra – Krá – lo – vá“; pomalu a zřetelně 

vyslovujte a až si větu zapamatujete, zrychlujte a 

pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 

Trénujte se spolubydlícími, přáteli, s rodinou i 

personálem. Těším se opět na Vaše postřehy a 

připomínky. 

 

Ještě bych Vás ráda informovala, že v průběhu 

měsíce dubna již budou postupně probíhat 

logopedické a ergoterapeutické terapie. 

Vzhledem k organizačním změnám mě od 

tohoto měsíce vždy najdete ve třetím patře, na 

oddělení C v místnosti číslo 382 (hned vedle 

středového výtahu). Telefonní linka (413) je 

stále stejná.  

Těším se na Vás. 

Vaše Lenka, logopedka  
 



Narozeniny 

 

Je mi 76. let a oslavu budu mít okamžitě a hned. 

 

Mám významný den a na Palatě je mnoho přejících 

žen. 

 

Nebude to jen skvělá zábava, ale i veselá šaráda. 

 

Štěstí, zdraví mám a nikdy nejsem sám. 

 

Dostanu dárečky a budu mít úsměv maličký. 

 

Přejí mi i zaměstnanci Palaty, kteří mě vždycky 

vlídným slovem potěší. 

 

Kafíčko se šlehačkou dostávám a krásnou píseň si 

s vámi zazpívám. 

 

Krásný den přeji všem a huráá do práce,  

 

bez ní, nejsou totiž žádné koláče. 

 

Jsem pracovitý kluk a zdravý jako buk. 

         

Jiří Javůrek 



Naše jarní zahrada 

 
 

 



 
 

 



Apríl 

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. 

duben. Původem může být již íránský svátek 

Sízdah be-dar. Už od 16. století je apríl spojen s 

různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u 

novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec 

serióznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax. 

Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani 

některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se, 

že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního 

období ze smutné zimy na veselejší jaro. V 

některých případech se apríl koná současně i 30. 

dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.  

Apríl v Česku 

Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do 

Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První 

písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 

a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z 

Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků 

stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady 

na nákupy neexistujících věcí jako např. ohýbák na 

cihly, bublinka do vodováhy, závit M0, apod. 

Aprílové žerty posledních let se staly mnohem více 

sofistikované a často reagující na aktuální události 

daného období. Například v roce 2013, kdy 

zastupitelstvo Prahy jednalo o výstavbě trasy D 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADzdah_be-dar&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_kachna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hoax
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1690
https://cs.wikipedia.org/wiki/D_(linka_metra_v_Praze)


pražského metra, v Univerzitních novinách ČZU 

iZUN se 1. dubna objevila informace, že 

zastupitelstvo Prahy schválilo investici na 

vybudování trasy D, která na rozdíl od původních 

plánů nepovede jihovýchodní částí města, ale bude 

vedena mezi stanicemi Stadion Strahov a Suchdol 

s mezilehlými stanicemi Střešovice a Pražský hrad 

a přestupní stanicí Dejvická pro přestup na linku 

A. Tento žert se autorovi vydařil, neboť v červenci 

téhož roku byl v Pražském Deníku otištěn článek, 

který obsahoval stejné údaje o novém vedení linky 

D, jako článek v Univerzitních novinách.  

Apríl ve Francii 

Ve Francii se tento den (ale i zvolání při prozrazení 

žertu) nazývá poisson d’avril podle toho, že děti 

vystřihnou rybu (poisson) z papíru a připevní ji na 

záda někomu, kdo o výtvoru na svých zádech 

nemá tušení. Tradice „aprílování“ ve Francii 

vznikla, a to již roku 1564 a oproti ČR je zde 

žertování bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v 

hojné míře nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích. 

 
Vstupenka na fiktivní „ceremonii mytí lvů“ v londýnském Toweru, apríl 1857 

Eva Průchová    Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dejvick%C3%A1_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den%C3%ADk_(Vltava_Labe_Media)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tower
https://cs.wikipedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washing_of_the_Lions.jpg

