
 

TRÉNINK PAMĚTI 
DOPLŇTE ZNÁMÉ FILMOVÉ HLÁŠKY. VZPOMENETE SI I NA NÁZVY 

FILMŮ, ZE KTERÝCH HLÁŠKY JSOU? 

1. _______________ se odstěhoval do Humpolce! 

2. _______________ stírají, _______________ ostřikují. 

3. _______________ z NDR někde udělali chybu. 

4. _______________, máme zpoždění! 

5. To je dost dědku, žes nás taky _______________ . 

6. Vy jste se zase kochal, že jo, _______________ . 

7. Odvolávám, co jsem odvolal a ___________________________ . 

8. Co je to štěstí? ___________________________ . 

9. Kdo si nenakrad, musí to brát, jakože _______________ . 

10. Když na komín, tak _______________ . 

11. Tady orel, Dášenka je celou dobu _______________ . 

12. Jestli ten fotbal neprosadíš, tak jsi u mě _______________ . 

13. Alkohol v malých dávkách neškodí v______________________ . 

 

 

 

 

 

 

NAPIŠTE NÁM 
Na konci dubna pálíme čarodějnice. 

Pamatujete si na tento zvyk ze svého 
mládí? Máte s ním spojenou nějakou 

vzpomínku, nebo s jiným zvykem?  
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 
Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo předat při 
roznosu dalšího čísla. 
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POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ? 

 



 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ      ČAROVNÁ NOC 

Tradičně se Filipojakubská noc považuje za noc, kdy mají velkou sílu čarodějnice. Aby se lidé ochránili 
před působením čarodějnic, zapalují se ohně. Jen tato oslava má daleko hlubší původ.  
Staří Keltové tuto noc také považovali za magickou, nicméně právě v tom opačném smyslu. Je to noc, 
kdy se láme temná síla zimy a nastává světlá, životadárná síla léta. Tento svátek se nazýval Beltine a byl 
oslavou keltského boha Slunce – Belena. Den předem se zhasínaly všechny ohně, aby se 
na Beltine mohly zapálit ohně nové, životadárné. Se starými ohni Keltové opouštěli nejen vše špatné, co 
prožili, ale i to, s čím chtěli skoncovat. Ohněm novým pak pouštěli do svého života víru v to lepší, 
neposkvrněné, co je čeká.  
Katolizace chtěla tyto pověry potlačit, dny kolem Beltinu zasvětila sv. Filipovi a sv. Jakubovi, ale ani to 
nepomohlo, lidé ohně pálili dál. Postupně se pak změnil důvod, pravděpodobně pod vlivem 
čarodějnických procesů z 15. - 18. století, které neprobíhaly pouze na Jesenicky či Šumpersku, ale i na 
dalších místech. Podle pověr se právě Filipojakubskou noc otevírají poklady či rostou bylinky se 
speciálními účinky. Hledači pokladů se bránili před temnými silami svěcenou křídou, či květem z 
kapradí.  
Na Hřebečsku se tuto noc také slavilo, aby lidé zahnali temnou sílu čarodějnic, které měly sabat, pálili 
ohně a vyhazovali do výšky hořící košťata. Chlapci již dlouho před tímto svátkem sháněli kolomaz, tuky, 
aby je vmazali, nacpali do košťat. Večer se sešel průvod a v čele s “košťatáři”, kteří nesli hořící košťata na 
dlouhých tyčích, se vydal k blízkému kopci. Na kopci se pak zapálil velký oheň se symbolickými 
čarodějnicemi. Vše provázelo veliké veselí. Druhý den se pak opět sešla omladina a uprostřed vsi se 
stavěla májka.  

Čerpáno z knihy Vlastimila Nováka Zvyky a obyčeje na Hřebečsku 

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – SLOVA: mince, medaile, sochy, insignie, plakety, 

pamětní desky; MĚSTA: Děčín, Letohrad, Studénky, Žamberk / FOTKA – konírna městského 

muzea / SPOLU U TELEVIZE 1. tři nemocní bratři, 2. Krásenská rozhledna, 3. mumie, křeslo 

Alexandra Velikého… 4. Svatošské skály.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Dvacáté sedmé číslo vydáno 29.4.2021, dvacáté osmé číslo týdeníku vyjde 6.5.2021. 
 

SPOLU U TELEVIZE 
Ve pondělí 3.5.2021 ve 13:30 hod na ČT3 vysílají Zázračné studánky 

(1/5). Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky: 

1. Jak se jmenuje obec, kde potkal Oldřich Boženu? ______________ 

2. Jak se nazývá studánka, která podle pověsti vznikla z Jeliných slz? 

______________________________________________________ 

3. Odkud se bere voda ve studánce v Klobukach? ________________ 

4. Kde se nachází nedostavěná katedrála? ______________________  

5. S kterou českou královnou je spojena studánka Královka? 

______________________________________________________ 

6. Co královna ukryla do studánky? ___________________________ 



 
NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, 
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 



MA LÁ PORCE NAVÍC  

TRÉNINK PAMĚTI 
TUHLE HRU URČITĚ BUDETE ZNÁT. DOPLŇTE SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA PÍSMENO 

V PRVNÍM SLOUPEČKU 

 

 

 

 


