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Výbor obyvatel 

 

V dubnu proběhly v Palatě volby do výboru 

obyvatel. Zde uveřejňujeme jména nových členů 

výboru obyvatel. 

 

Výbor obyvatel – duben 2022 

 

- P. Pflegerová Anna  

- p. Jarolímová Zdeňka  

- p. Jareš Václav   

- p. Králová Antonie   

- P. Hillebrand Václav  

- p. Bechyňová Václava  

- p. Kováčiková Eva Ing., CSC.  

- p. Vacková Jitka  

- p. Máchová Marie   

- P. Mikeska Svatoslav  

- p. Strejcová Jarmila  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Léto, které právě začalo, jsme přivítali veselým 

setkáním a vystoupením sboru našich klientů. Jak 

víme, jmenuje se Sluníčko a to už zkrátka k létu po 

všech stránkách patří. Nicméně dnes 23.6. bylo 

venku slunce až příliš a vysoká odpolední teplota, 

takže jsme léto museli přivítat uvnitř, v kulturní 

místnosti. Přesto jsme si všichni pěkně zazpívali 

písničky, které k létu patří hlavně svým námětem. 

Byly to jak trampské, zejména z pera Jarky Mottla, 

tak většinou lidové o postupně zrajícím ovoci 

v průběhu léta, až po dechovku. Zajímavým 

programem nás tradičně provedl jeho autor, 

sbormistr a hlavní protagonista v jedné osobě, pan 

Václav Vomáčka. S přáním pěkného léta a veselou 

náladou se těšíme se sborem Sluníčko zase příště a 

to na vítání podzimu. 

 



Ze života naší zahrady, aneb ze života hmyzu 

v Palatě 

Hmyz hraje v přírodě velmi důležitou roli. Včely 

jsou známé jako  významní opylovači, ale nejsou 

jediné. Také řada dalších druhů hmyzu pomáhá 

opylovat rostliny a na mnoha místech dokonce 

dokáží včely zastoupit. Jiné druhy jsou 

přirozenými likvidátory škůdců rostlin, takže se na 

zahradě díky nim obejdeme bez chemických 

postřiků a zajistíme si vyšší úrodu.  Obyvateli 

hmyzích hotelů můžou být včely, slunéčka 

sedmitečná, škvoři, zlatoočky nebo tzv. solitérní 

vosy, které jsou podobné vosám (jsou dravé, loví 

drobný hmyz a pavouky). 

Jednoduché hmyzí hotely mohou být vytvořeny 

z květináče, starého kmene, roury, trubky apod. 

Vnitřek je možné vyplnit rákosovými stébly, 

klacíky a suchou trávou. 

Naše zahradnice Hanka jeden takový hmyzí hotel 

vytvořila. Najdete ho kousek nad voliérou andulek 

u zdi. Pyšní se krásným názvem „Hmyzí hotel“, o 

který se zasloužila zahradnice Hanka spolu 

s dobrovolnicí Renatou. 

Přijďte se pokochat naším hmyzím hotelem. Je 

Opravdu moc krásný. 

Vaše Lenka, logopedka  



 



Ergoterapeutický koutek 

Na oddělení C (směrem ke klubovně) byly 

vytvořeny dva panely pro trénink jemné motoriky 

horních končetin. 

Jemná motorika neboli obratnost se týká 

jednotlivých prstů, zápěstí, lokte i ramene; rozsahu 

pohybů (to, jak vysoko dokážeme zvednout ruku, 

abychom si například zapnuli knoflík u košile nebo 

se dokázali učesat). Jemná motorika je řízena 

aktivitou drobných svalů ruky, díky nimž 

zvládneme precizní pohyby. Nesmírně významná 

je pozice palce, která umožňuje uchopovat 

nejrůznější předměty (příbor, hrnek, zip). 

Práce rukou zahrnuje mnoho pohybů, je důležité se 

na provedení úkolu soustředit. Některé jemně-

motorické úkony vyžadují drobné a precizní 

pohyby, jindy je důležité naučit se správný úchop, 

odhadnout správnou míru stisku a mnoho dalších. 

Nutno dodat, že obratnost ruky je úzce spojena 

s obratností jazyka, mluvidel a tudíž i řeči. 

Neznamená to, že když nehýbete rukou, nebudete 

mluvit. Jde o spojitost mezi pohybem a psychikou. 

Například pohyby jako je úsměv, mávnutí ruky, 

vyplazení jazyka či mnutí rukou vyjadřují naše 

duševní pochody. Všimněte si, že když hovoříme, 

dopomáháme si pohybem ruky. 



Ergoterapeutické panely jsou zaměřeny na všední 

denní činnosti a sebeobsluhu. 

V koutku také nechybí ergoterapeutický žebřík, 

který slouží k procvičování pohyblivosti prstů, 

zápěstí, lokte i ramenního kloubu. Veškeré postupy 

naleznete hned vedle žebříku, který je pověšený na 

levé straně ergo koutku. 

Uprostřed koutku stojí stůl, na kterém najdete 

polystyrenovou hlavu s parukou dlouhých vlasů. 

Česáním, zaplétáním copů či tvořením drdolu 

můžete rovněž trénovat jemnou motoriku. 

Trénovat může každý i ten bez potíží. Přijďte a 

vyzkoušejte si . 

Vaše Lenka, logopedka  
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Hipoterapie 

Spolupráce s Hucul Clubem - Sdružením pro 

záchranu huculského koně na Praze 5 pokračuje 

našimi pravidelnými návštěvami každý měsíc. 

Tentokrát jsme se mimo jiné koně setkali také 

s klisnou, která má právě nemocné oko a tak nosí 

ochrannou masku. Dobře přes ní vidí, ale maska jí 

chrání především před hmyzem. Byla tak celkem 

spokojená. S nadsázkou by se dalo říci, že může jít 

na maškarní bál za zebru. Děkujeme za setkání a 

těšíme se zase příště. 

          Martin Průcha 

 

 
 



Kulturněhistorický cyklus věnovaný státním 

svátkům České republiky 

"Dvoudomé červencové" státní svátky 

 

V červenci v České republice slavíme hned dva 

státní svátky, a to 5. a 6. července. Tyto výjimečné 

dny mají leccos společného, ale zároveň ledacos 

rozdílného. Společným "jmenovatelem" obou 

svátků není jen letní měsíc červenec, ale jistá 

podobná duchovní a církevní podstata obou svátků, 

neboť všechny 3 osobnosti - svatý Konstantin, 

svatý Metoděj a mistr Jan Hus -  kterých se 

důležité dny týkají – byly kněžského stavu a své 

životy zasvětily duchovědným, vzdělanostním a 

církevním činnostem. Další shodu obou svátků 

nalezneme rovněž v roce, ve kterém oba svátky 

byly přijaty za "státní" v dnešním slova smyslu, a 

to podle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. A tento 

zákon z roku 2000 nám tyto státní svátky vymezil 

takto: 

- 5. července – Den slovanských věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje (863 – příchod bratrů, kteří 

přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou 

Moravu); 

- 6. července – Den upálení mistra Jana 

Husa (1415). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_slovansk%C3%BDch_v%C4%9Brozv%C4%9Bst%C5%AF_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje
https://cs.wikipedia.org/wiki/863
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_up%C3%A1len%C3%AD_mistra_Jana_Husa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_up%C3%A1len%C3%AD_mistra_Jana_Husa
https://cs.wikipedia.org/wiki/1415


Koho napadne myšlenka jisté "konkurence" 

červencových svátků  a zda je to vlastně náhoda, že 

nám vycházejí v kalendáři tak pěkně za sebou, že 

pokud "nepřipadnou" na víkend, můžeme si dopřát 

hnedle o dva dny odpočinku od práce navíc, ten se 

už dotýká určité rozdílnosti původu svátků. A opět 

budeme vycházet od hlavních protagonistů, kteří 

nám červencové svátky personifikují.  

Tu jistou "konkurenci" a rozdíl původu svátků 

bychom našli především v oblasti 

církevní. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a 

Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v 

některých zemích. Poprvé byly na tento den na 

žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z 

Fürstenberka stanoveny papežem Piem IX. oslavy 

tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto 

datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem 

Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím 

obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, 

na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i 

na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla 

nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. 

března a také vzrůstající kult Jana Husa, jehož 

svátek připadá na 6. července. Okružním listem 

„Grande munus“ ze 30. září 1880 vyzdvihl 

papež Lev XIII. zásluhy obou bratří a rozšířil jejich 

svátek na celou římskokatolickou církev.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%A9_obdob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
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Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj  

(označováni někdy jako soluňští bratři, apoštolové 

Slovanů či slovanští věrozvěsti) 

 

 
 

Oba muži byli křesťanští misionáři, kněží, mniši a 

bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké 

Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužeb

ný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo 

nazývané hlaholice. V roce 1981 je papež sv. Jan 

Pavel II. prohlásil „spolupatrony“ Evropy; jsou 

také hlavními patrony Moravy. 

Svatý Konstantin, zvaný Filozof, (827, Soluň –14. 

února 869, Řím) byl mladší než jeho bratr Metoděj. 

Patřil k nejvýznamnějším učencům své doby, byl 

vynikajícím teologem a řečníkem. Působil jako 

profesor filosofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl 

několik zahraničních nábožensko-politických misí 

a mnoho teologických disputací. Několik let žil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btec
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mision%C3%A1%C5%99
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9torika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantinopol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Disputace


v klášteře společně se svým bratrem. V tomto 

období začala jejich společná činnost. Mnichem se 

stal až krátce před svou smrtí v Římě, kde vstoupil 

do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril (místo 

jména Konstantin). 

SvatýMetoděj (813, Soluň 6.dubna 885, Velkomo-

ravská říše) byl starším bratrem Konstantina. V 

mládí pracoval jako byzantský státní úředník. 

Během společného pobytu v klášteře s 

Konstantinem se stal patrně jeho nejbližším 

spolupracovníkem, se kterým se pak účastnil 

zahraničních cest ve službách Byzance. Po 

Konstantinově smrti se ujal vedení velkomoravské 

misie a završil jejich společné dílo, které hájil až 

do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů 

bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, v níž 

se stal prvním arcibiskupem. 

Mistr Jan Hus 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
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Byl římskokatolický kněz, český středověký 

náboženský myslitel, vysokoškolský 

pedagog, reformátor a kazatel. Jan Hus byl, 

po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a 

argumentací byl inspirován, jedním z prvních 

reformátorů církve, který téměř o jedno století 

předběhl své následníky-  

reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Jan Hus 

od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v 

letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých 

náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v 

němž se ocitla katolická církev. Katolická 

církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a 

v roce 1411 jej exkomunikovala ze svých řad. 

Dne 6.července sipak připomínáme upálení kazate- 

le a reformátora mistra Jana Husa, ke kterému 

došlo v roce 1415 v rámci kostnického koncilu. 

Uzákonit tento den jako český svátek byl poměrně 

velmi tvrdý a dlouhý proces, zároveň se k odkazu 

Jana Husa hlásili husité a později i další církve a 

společnosti vzešlé  

z české i protestantské reformace. 

 

Ať už je našemu srdci bližší jakýkoliv z 

protagonistů dnešního "svátkové" příběhu, 

působení všech 3 zmíněných významných mužů 

nám nabízí mimo jiné i skvělé typy letních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Viklef
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace


destinací, kde můžeme prožít svůj "volný" čas - 

Staroměstské náměstí, Velehrad, Kozí hrádek či 

snad řecká Soluň...  

 

Použité zdroje: 

Ústava a ústavní řád České republiky 

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o 

ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu 

Zákon č. 48/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 

245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. 

Praha: Paseka, 2000. 
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Oslava 102. narozenin našeho obyvatele pana 

Jaromíra Vyhlase 

V pondělí 25. 7. 2022 v odpoledních hodinách 

proběhla u nás v Palatě na denní místnosti úseku B 

významná oslava 102. narozenin našeho klienta 

pana Jaromíra Vyhlase. Sešli se na ní v hojném 

počtu převážně obyvatelé z úseku B, ale i z jiných 

úseků, které s panem Vyhlasem pojí vzájemné 

přátelství. Dále jsme se sešli my, zaměstnanci 

Palaty. Zde musím vzdát hold personálu úseku B 

za přípravu a servis všemožných podomácku 

vyrobených a připravených pochutin v různých 

druzích. Třešničkou nebo spíše lanovkou s 

vysílačem na dortu byl podomácku vytvořený dort 

Hankou Lacinovou ve tvaru Ještědu (oblíbeným 

výletním místem pana Vyhlase). Ta lanovka na 

dortu byla opravdu pojízdná. Nechyběly 

samozřejmě formální i neformální přípitky, 

gratulace a předávání darů. Oslava se nesla ve 

svátečním, zpočátku vážném a později 

v uvolněném duchu, kdy se hodovalo, pilo a také 

hodně pělo… 

Tak tedy ještě jednou Vám pane Vyhlasi přejeme 

hodně zdraví, vitality a radosti ze života. 

 

             Jakub  Žďárský 



 

 

 



Tradiční výlet na parník se konal i letos… 

V létě vždy jezdíme na velký výlet na parník a 

podařilo se to i tento rok. Nebyli jsme ušetřeni 

problémů, protože jak víme, doba je finančně 

napjatá a nejen to. Naštěstí plavební společnost 

Prague Boats je nám příznivě nakloněna. Jak pro 

plavbu, tak při prodeji točeného piva na palubě. 

Sláva, můžeme plout! Další překážka však přišla 

v podobě defektu našeho tradičního autobusu a to 

sotva týden před plavbou. Ajaj! Letos v létě je o 

dopravu velký zájem a tak jsme měli spíše štěstí, 

než cokoli jiného, že jsme nešli k Vltavě pěšky… I 

když jsme se museli přesto pěšky vypravit alespoň 

z naší budovy dolů k bráně a potom také z nábřeží 

k lodi a zase zpět. Na lodi Agnes de Bohemia 

(Anežka Česká) však již panovala skvělá nálada. 

Měli jsme čas na tradiční kávu i náš oběd. Pan Petr 

Benda doprovázel plavbu úžasnou hudbou, kdy 

jsme mohli jak poslouchat, tak i tančit. A počasí? 

Další záludnost tohoto léta. Naše dopoledne na 

parníku však bylo 20. července ještě teplotně 

přijatelné a to včetně posezení na přímém slunci. 

Na lodi je však vždy možnost uchýlit se do stínu, 

či kabiny s klimatizací. Výlet se nakonec po všech 

stránkách vydařil a s radostí můžeme děkovat 

všem, kteří se o to zasloužili. Srdečně děkujeme a 

příští rok opět na palubě! Doufejme...     M. Průcha   



 

 

 



Návštěva v ZOO Praha s průvodcem 

Podívat se za zvířaty do Zoo je vždy dobrý nápad. 

V předchozích letech jsme navštívili některá mini 

zoo v Praze a okolí. Pražská Zoologická zahrada 

v Troji nás letos přilákala nabídkou služeb 

placeného průvodce, který se vám při prohlídce 

hodinu a půl věnuje. Nabídku jsme využili hned 

dvakrát. Jednou v červnu a znovu s druhou 

skupinou v červenci. Vždy se jednalo o velice 

pěkné dopoledne, kdy není venku ještě velké teplo 

a také ještě nebývá v Zoo mnoho návštěvníků. 

Chtěli jsme však na místě strávit více času než 

hodinu a půl a tak jsme si ještě předtím prošli 

Rákosův pavilon s exotickými ptáky a podívali se 

k novému pavilonu Darwinův kráter. Potom se 

vždy setkali s fundovanou průvodkyní pro 

prohlídku dolní části Zoo. A to teprve nastal 

v obou případech hotový příval informací a 

zajímavostí ze života ptáků a zvířat, kolem kterých 

jsme procházeli. Navíc jsme dostali do ruky také 

mnoho takzvaných přírodnin, což bylo různé peří, 

želví krunýř, rohy a parohy, bodliny od dikobraza, 

kůže mnoha zvířat a další. K tomu však také vždy 

patřičný výklad o tom, jak a proč to mají právě ti 

ptáci, či zvířata tak uzpůsobeno. Ptáci aby létali. 

Vydry se mohli potápět ve vodě a podobně. Nedá 

se ani tlumočit, co všechno jsme se dozvěděli. 



Velký obdiv před nadšením pro život všech zvířat 

a znalostmi, který obě naše průvodkyně mají. Po 

užitečné prohlídce vždy zbyl i čas na zmrzlinu. 

Věříme, že se i v příštích letech opět do Troji 

podíváme a to nejen za gorilami, želvami a 

tučňáky. Velké díky.                                M. Průcha   

 
 

 



Červenec - žhavé léto 

Horko nás nutí odpočívat, ale pro naše předky 

měsíc červenec odpočinkový rozhodně nebyl. 

Dříve se v tuto dobu společně pilně pracovalo na 

poli, byl to čas, kdy se vše schylovalo k závěrečné 

sklizni. Proto také vznikly školní prázdniny, aby 

děti mohly pomáhat při sklizních. Přírodní 

pohroma, mohla snadno zhatit veškeré úsilí, a tak i 

mnohé zvyky -procesí a poutě -směřovaly k 

ochraně úrody. 

 

CYRIL A METODĚJ, Den slovanských 

věrozvěstů 5.července 

Proč mají všichni volno, a nic se přitom 

neoslavuje? 

Cože to vlastně slavíme? 

Bratři ze Soluně, učenci Cyril a Metoděj, přišli na 

Velkou Moravu na jaře roku 863. Byli sem vysláni 

byzantským císařem Michalem, který tak vyhověl 

žádosti knížete Rostislava, jenž chtěl na Velké 

Moravě vybudovat základy nové, nezávislé církve. 

Latinské křesťanské texty převedli do 

staroslověnštiny a v tomto jazyce vykonávali 

bohoslužby. Cyril -původním jménem Konstantin, 

také vytvořil nejstarší slovanské písmo -hlaholici. 

Oba svým působením na Velké Moravě přispěli k 

prohloubení vzdělanosti, k šíření křesťanství i 



založení českého státu. 

Dnes jsou oslavováni, jako hlavní patroni Moravy 

a spolupatroni Evropy. 

V souvislosti s budováním kaplí a kostelů 

zasvěcených věrozvěstům byly také založeny 

mnohé tradice poutí a slavností. 

 

JAN HUS,  Den upálení mistra Jana Husa 

6.července 

 

....hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, 

miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň 

pravdy, až do smrti 

(Jan Hus, Výklad viery 1412) 

 

Mistr Jan Hus, byl středověký římskokatolický 

kněz. vysokoškolský učitel, reformátor a kazatel. 

Jako jeden z prvních kritizoval mravní úpadek 

katolické církve a chtěl ji zreformovat. 

Církev jej označila za kacíře a poté, co jej císař 

Zikmund Lucemburský vydal kostnickému koncilu 

a Jan Hus odmítl své názory odvolat, byl v 

Kostnici odsouzen a v roce 1415 upálen na hranici, 

což následně s dalšími politickými ději vedlo k 

husitskému hnutí. 

Jan Hus je významnou osobností české historie a 



dodnes je symbolem STATEČNÉHO BOJE ZA 

PRAVDU.  

 

PROCESÍ 

Při parném červencovém počasí bývají časté 

bouřky, kroupy, jindy zase velké sucho. 

Naši předkové si neustále uvědomovali, že i krátká 

pohroma může zničit celé jejich dlouhodobé úsilí. 

Proto bývala na polních cestách vidět jejich 

hromadná procesí, při kterých se snažili vyprosit si 

vodu a ochranu před bouřkami a kroupami. 

Jak vidíme, význam vody vystupuje napříč celým 

jarním i letním obdobím, jako zásadní životní 

starost, a tedy i téma mnoha zvyklostí. 

Průvody za zpěvu prosebných náboženských písní 

putovaly k posvátným a památným místům, 

k poutním kostelům a k zázračným pramenům- 

podobné tradice jsme potkali už u letničních svátků 

a čištění studánek na jaře. 

 

 

SVATÁ MARKÉTA, 13.července  

Markyta vhodila srp do žita. 

Tato pranostika na svátek Markéty souvisí s tím, že 

okolo poloviny července začínají žně. 

Pro naše předky byla tato činnost vrcholem práce 

na poli. A to znamenalo společnou a velmi 



intenzivní dřinu, shon, ale i zábavu a pospolitost. 

Celá vesnice táhla za jeden provaz. 

Dnes tuto činnost můžeme nazvat 

mechanizovaným procesem, všude vídáme 

kombajny a traktory, ale dříve se do práce 

zapojovali všichni, při práci se zpívalo a tím 

nejdůležitějším úkolem bylo sklidit úrodu. 

 

SVATÝ JAKUB,  25.července 

Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí. 

Svatý Jakub patřil ke Kristovým apoštolům a jako 

první z nich podstoupil mučednickou smrt. 

Kolem jeho ostatků, přenesených údajně anděly do 

Španělska, bylo vybudováno poutní místo Santigo 

de Compostela, ve středověku nejvýznamnější 

poutní místo a dodnes cíl poutníků z celého světa. 

Symbolem jejich putování je tzv. svatojakubská 

mušle, která jako značka lemuje 12 poutních cest 

vedoucích kolem kaplí, klášterů a kostelů až 

k svatojakubské katedrále. 

 

SVATÁ ANNA,  26.července 

Svatá Anna –chladna zrána. 

Jedna z pranostik, které si běžně připomínáme i 

v dnešní době, se vyskytuje i v méně známých 

variantách, například ,,Okolo svaté Anky chladné 

poránky,,. Vždy se odkazuje na typický zlom léta. 



POUTĚ 

Tento pojem má více významů, základním prvkem 

je však určitá cesta. 

Obvykle na svatá místa, ale i třeba k sobě samému, 

což bývá často propojeno. 

Pouť má i svou druhou stránku, jako událost na 

určitém místě, což známe z dětství, jako událost 

plnou zábavy, atrakcí, rodinných setkání a 

společného hodování. 

 

SRPEN – Vavřinec a jeřabiny –létající hvězdy-

dožínky a oslavy sklizně 

 

Srpen- rána jsou chladnější, léto i příroda jsou na 

vrcholu. Od mladistvého bujení a kvetení se 

příroda přesunula do jiné krásy – je to období 

zralosti, ale ještě plné sil, dokončuje se, co má – 

vše dozrává a sílí. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN KOČEK, 8.srpna 

Tento den byl vyhlášen v roce 2002 Mezinárodním 

fondem pro ochranu zvířat. Slaví se po celém světě 

a měl by připomínat, jaký význam hrají kočky 

v životě lidí. 

,,Není důležité, zda si chcete pohrát s kočkou - 

rozhodující je, zda si ona chce hrát s vámi.,, Emily 

Bronteová 



MEZINÁRODNÍ DEN PSŮ,  26.srpna 

U nás ještě nejsou svátky zvířat tak hojně slaveny, 

ale i naši čtyřnozí věrní kamarádi psi mají svůj 

mezinárodní den. 

Slaví se teprve od roku 2004. 

,,Není na světě lepšího psychiatra, 

než je štěně olizující vám obličej,,Ben Williams 

 

SVATÝ VAVŘINEC,  10.srpna 

Jak Vavřinec navaří, tak se podzim vydaří. 

Svatý Vavřinec, ochránce před ohněm ( a tedy 

patron hasičů, kuchařů a všech ostatních, co 

pracují s ohněm), zemřel ve 3.století v Římě jako 

křesťanský mučedník, upláneím na roštu. 

Poprvé byl od toho uchráněn díky jeřabinám –těmi 

totiž jeho souvěrci označili všechny své domy, aby 

zmátli vojáky, kteří měli podle nich poznat dům, 

kde byl uvězněn. 

Jeřabiny se staly symbolickou ochranou před 

bleskem a v den Vavřincova svátku lidé tradičně 

zavěšovali jeřabinové věnečky například do štítů 

chalup, aby je ochránili před ohněm. 

 

Perseidy aneb Slzy svatého Vavřince 

Létající hvězdy, neboli roje meteoritů, bývají 

pravidelně k vidění od konce července, vrcholí 

obvykle 12.srpna. 



Jde o prach z periodické komety, který se před 

dopadem na Zem zcela odpaří. Vypadá to 

nádherně, lidé si při padající hvězdě něco přejí a 

takových přání může být docela hodně. 

Je těžké zažít ještě neosvětlené nebe, světelný 

smog je všude a stále narůstá. Nejtemnější místa 

v republice najdete v Jizerských horách, ale také u 

Manětína či v Beskydech. 

 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE,  15.srpna 

V tento den se připomíná smrt a nanebevzetí Panny 

Marie, matky Ježíše Krista. 

Legenda, podle níž byly v hrobce Panny Marie 

místo těla nalezenykvětiny,umožnila splynutí 

křesťanských oslav s před –křesťanskými lidovými 

zvyky.V den Nanebevzetí Panny Marie probíhalo 

žehnání- benedikce různých bylin, travin i semen 

obilí jako zárodků budoucí sklizně. Ty pak rolníci 

přidávali do osiva, svěcené proutky zapichovali do 

polí či pokládali do vinic. Požehnané rostliny 

chránily i domy, nebo pomáhaly léčit. Často se 

konaly poutě a procesí. 

 

SVATÝ BARTOLOMĚJ,  24.srpna 

K tomuto apoštolovi, mučedníkovi a světci se váže 

obdobná legenda jako ke sv. Vavřincovi, které 

odpovídá  i stejná výzdoba domu jeřabinami. 



Protože podle legendy Bartoloměj uzdravil 

arménskou princeznu posedlou zlým duchem, byl 

v lidovém léčitelství vzýván při neurologických a 

psychických chorobách. Je také patronem 

koželuhů, kožešníků, ševců rukavičkářů, knihařů, 

krejčích, řezníků. 

Bartolomějův svátek byl podobně jako svátek sv. 

Vavřince, považován za jeden z počátků podzimu. 

Na sv. Bartoloměje bývaly také termíny prvních 

posvícení v daném roce. 

 

                 Nikol Svobodová – čerpáno z Tradináře 

  

 

 

 

 

  


