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Celý měsíc 

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, 
nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože 

stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku 
takové nalézá. 

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 
V dubnu čas a panský kvas. 

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup 
žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji 
vyschne. 

Na mokrý duben - suchý červen. 
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen 
se zasněžívá. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
Dubnový sníh rodí trávu. 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 
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Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno. 
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 
Mokrý duben - hojnost ovoce. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 
Duben hojný vodou - říjen vínem. 

Jaký duben - takový říjen. 
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru 

nenajde. 
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více 

nepostíná. 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen 

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

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
Co duben našetří, to květen spálí. 

Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy 
stahuje stromový květ, takže se zadusí. 

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo 

strom. 
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi. 
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Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. 
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých 
smrt předpovídá. 

 

 
Duben - jarní měsíc kdy Slunce přináší energii nejen 
přírodě, ale podvědomně také lidem. Jen samotný 
pohled na přírodu v rozpuku má hned pozitivní vliv na 
vaši náladu. Pesimismus zimních měsíců tak bude 
rychle zapomenut. Tento měsíc proto často bývá 
označován za velmi šťastný. A hvězdy to 
samozřejmě svým výhodným postavením potvrzují . 
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Téměř po celý duben nás bude provázet Slunce v 
Beranu, které nám přinese spoustu sebedůvěry. Ta se 
nám bude hodit jak v práci, kde nebudeme mít problém 
prosadit své nápady, tak i v partnerských vztazích. Nyní 
se vyplatí investovat energii do plnění našich cílů, což 
nám půjde snadněji než kdy jindy. Koncem měsíce bude 
toto ohnivé znamení křižovat i planeta Venuše, která 
nám tak trochu zatemní mysl a přiměje nás rozhodovat 
se srdcem. Snažení v lásce budou díky tomu téměř vždy 
velmi úspěšná. 
Jedincům horoskop pro duben 2019 napovídá, že dařit 
se jim začne také v osobním životě, pokud dříve v tomto 
roce zažívali spíše útlum. Konečně se lidstvo začne 
probouzet k životu. Dále očekávejte radostné momenty i 
pevné zdraví.  

 

 

 

 

Beran    21.3-20.4. 
 
Vnitřní síla, spontální energie, sebedůvěra 
Duben s sebou přinese rozkvět v oblasti vztahů. Pod 
vlivem Venuše v Rybách bude mít každý Beran 
otevřenou mysl, což vám podstatně usnadní komunikaci 
s rodinou i partnerem. Také se mohou ozvat vaše 

https://www.astrohled.cz/horoskopy/horoskop-na-dnesni-den/detail-horoskopu/?id_znameni=2
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nevyřešené vnitřní konflikty, které vyvolají nečekané 
výkyvy nálad. Pozor, psychické vypětí může vést 
jízlivosti a sarkasmu! 
V dubnu se Beran může těšit na vyhlídku úspěchu. 
Tvrdá práce se opravdu vyplatí a tak není od věci 
očekávat dokonce karierní postup. Pokud je tohle 
opravdu odměna, po které toužíte. Pokud se dostanete 
do konfliktu, rozhodně se vyplatí asertivní přístup. 
Obzvláště na veřejnosti, kde je ve hře například i vaše 
pověst. 
Můžete trochu zvolnit tempo. Žádný termín vás netlačí, 
tak toho využijte. 
Zajděte konečně do toho wellness, které vám 
kamarádka pořád doporučuje. 

Nechte si poradit od zkušené kosmetičky, pokud se 
bojíte experimentů. 

 

 

 

Býk    21.4.-21.5.    
 
Silný až tvrdohlavý, ale praktický a rozhodný 
Přicházející jaro vás nabije obrovskou dávkou 
sebedůvěry, kterou využijete jak v lásce, tak i v kariéře, 
a to po celý duben. Téměř každý Býk tento proud 
energie úspěšně využije ve svůj prospěch. Ve vypjatých 
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situacích by však mohl vyústit v nekontrolovatelnou 
výbušnost nebo dokonce žárlivost - na to pozor! 
I duben se nadále bude odehrávat ve znamení vztahů. 
Býci se mohou těšit na spoustu romantiky a harmonie 
v dlouhodobých vztazích, které teď budou pevnější než 
kdy dřív. Naopak ti, kteří své štěstí ještě nepotkali, si 
budou užívat zábavy, flirtu ale i dobrodružství. Tento 
měsíc je vhodný také ke vzdělávání. 
Zažijete krušné okamžiky. Avšak právě v těchto chvílích 
se osvědčíte jako výborný pracant a nadřízení to 
náležitě ocení. 
Raději se vyhněte pokušení pouštět se do zásadních 
předsevzetí či změn. Nedělalo by to vůbec dobrotu. 

 

 

 

 

 

Blíženci    22.5.-21.6. 
 
Komunikativní a zdvořilé znamení se 
smyslem pro humor a kreativitu 
Duben vás opět vtáhne do víru vztahů. Blíženci si nyní 
budou užívat společnosti všech svých nejbližších a díky 
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své otevřenosti najdou s každým společnou řeč. Kvůli 
tomu by mohla být ohrožena vaše schopnost 
objektivního rozhodování. Až tedy budete stát před 
nějakou důležitou volbou, dejte si čas na rozmyšlenou. 
V dubnu bude podle horoskopu výhodné soustředit 
pozornost na kariéru. Blížencům, kteří prahnou po 
pozornosti a společnosti opačného pohlaví, se naopak 
v těchto dnech příliš dařit nebude. Aktivita, kterou byste 
měli vyplnit volný čas je rozvoj své osobnosti nebo 
fyzické kondice. Můžete to brát jako investici do 
budoucna. 
Budete mít možnost dobře vydělat a zajistit si tak 
materiální zázemí. Uchopte takovou šanci pevně do 
rukou. 
Závidíte ostatním, že vypadají tak svěže. Vždyť vy 
můžete také, stačí jen chtít! 

 

 

 

 

Rak   22.6.-22.7.  
 
Emocionální ale zodpovědný charakter, 
náladový a rezervovaný 



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 Str. 10 

Duben vnese nový vítr do vztahů. Jestliže jste dosud 
měli potíže s komunikací, tak se situace rychle obrátí - s 
partnerem a rodinou si nyní dokážete vyměňovat 
informace i beze slov. Rak by však neměl polevovat ani 
v kariéře. I malá chvilka nepozornosti by nyní mohla 
končit fatální chybou. 
Tento měsíc hvězdy pomůžou Rakům především 
rozvíjet jejich komunikační schopnosti. Nebude vám 
chybět ani přesvědčení a sebevědomí. Zužitkovat to 
můžete v mnoha oblastech. Duben také slibuje úspěchy 
ve sportu. Teď je například skvělý čas začít „držet dietu“ 
a něco se sebou dělat, pokud toužíte po změně. 
Raději se vyhněte svým nadřízeným a neprodleně splňte 
všechny resty, ať si zbytečně nezaděláte na další potíže. 
Toužíte po dobrodružství? Vyrazte do víru velkoměsta 
sami a "poperte" se s ním na vlastní pěst. 
Pečujte i o svou pleť. Stres se na vaší tváři možná 
poslední dobou projevil až přespříliš. 

 

 

 

Lev     23.7.-22.8.  
 
Odvaha, sebejistota, průbojnost a 
otevřenost 



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 Str. 11 

Jaro je v plném proudu, což pro vás znamená velmi 
energetický duben. Lev by měl tuto dobu využít k 
posunům v oblasti kariéry, kde velmi dobře uplatní svou 
schopnost argumentovat. Jen dejte pozor, abyste si toho 
nenaložili příliš. Spousta stresu vás vede k uštěpačnosti 
a ostrému sarkasmu. 
Vaše nálada bude v dubnu přímo skvělá, a nic vám ji 
nedokáže pokazit. Snad ani fakt, že ve svém okolí 
odhalíte drobného podvodníka. Horoskop napovídá 
hlavně aktivním sportovcům, že nyní přichází chvíle, kdy 
dokáží udělat největší pokrok. Lev se samozřejmě může 
spolehnout na podporu svých blízkých. Všichni budou 
stát po vašem boku. 
Tak rádi byste si odpočinuli, ale dovolená v této chvíli 
nepřichází v úvahu. Budete muset ještě chvíli zabojovat. 
Měli byste dokončit veškeré rozdělané věci. Později 
byste mohli mít problémy. 

 

 

 

 

Panna    23.8.-22.9.  
 
opatrná, starostlivá avšak inteligentní a 
precizní je Panna 
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Jaro přesměruje vaši pozornost směrem k osobnímu 
životu. Události okolo vás nyní naberou rychlé tempo, 
což ve vás nejspíš vyvolá pocit, že ztrácíte kontrolu. 
Panna tedy udělá nejlépe, když duben využije k 
utužování vztahů, a to zejména těch rodinných. V 
prostředí, které dobře zná, se jí totiž dostane pocitu 
bezpečí. 
S příchodem dubna jsou nesnáze v kariéře překonány, 
Pannám ale zbylo spoustu energie, proto nepostojí na 
jednom místě. Lákat vás nyní bude vše nové a 
neprobádané. Zdokonalovat v tomto období můžete 
například i své vědomosti, nebo fyzickou kondici. 
Nebojte se vyrazit například s kamarádkou za sportem. 
Buďte trpěliví, když práce vázne a chvíli trvá. Žádný 
učený z nebe nespadl. 
Jestli se necítíte dobře, nenuťte se do věcí či aktivit, 
které jsou vám proti srsti. 

 

 

 

 

Váhy     23.9.-23.10.  
 
spravedlnost, sympatie, harmonie a intelekt 
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Vliv Merkuru v Rybách způsobí, že duben bude pro 
Váhy obdobím, kdy se jakékoliv problémy s komunikací 
zcela rozplynou. Často ze sebe nevydáte jedinou hlásku 
a přesto vaše okolí pochopí, co máte na mysli, ať už 
půjde o vaše kolegy, přátele, rodinu či drahou polovičku. 
Využijte to ve svůj prospěch! 
Vliv planety Venuše v dubnu způsobí, že Váhy budou 
mít nyní intenzivnější a citlivější období. Pokud někdo 
právě teď ranní vaše city, budete si to ještě dlouho 
pamatovat. Měli byste však mít na paměti, že vždy se 
vyplatí myslet racionálně. Přebytečné emoce, se kterými 
se nechcete potýkat, můžete vybít třeba u sportu. 
Pracovní tempo je nasazené vysoko, ale stres se vám 
pod kůži nedostane. Na vše běžte s chladnou hlavou. 
Navštivte nějaký workshop. Pokud se bojíte sami, 
vezměte sebou kamaráda nebo kamarádku. 
Do okolí vysíláte úsměvy, ale vnitřně vám zrovna do 
skoku není. Řekněte, co vás trápí. 
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Štír     24.10.-22.11.  
 
Je všímavý bojovník, předvídavý a 
empatický k okolí 
Nastupující duben bude přát především nezadaným 
Štírům. Pokud jste o dlouhodobém vztahu teprve snili, 
vypadá to, že vám hvězdy do cesty přinesou 
potenciálního partnera - a nejen jednoho! Dejte však 
pozor, aby vám láska příliš nestoupla do hlavy a 
neodlákala vás od práce. Ulívání by se teď určitě 
neobešlo bez povšimnutí. 
V kariéře Štíry nyní čeká zklidnění. I když jste od přírody 
ambiciózní, uvědomíte si, že není špatné čas od času 
polevit. Svůj volný čas tak v dubnu konečně můžete 
věnovat tomu, co máte rádi. Spokojení nyní budete ve 
známém prostředí, například v rodině. Co se zdraví týče, 
čeká vás stabilní období. 
Zaměřte pozornost tam, kde jí je nejvíce potřeba a 
nenechte se rozptylovat maličkostmi. 
Zřejmě bude lepší, když se nebudete příliš angažovat do 
aktivit. Hrozí, že je budete kazit. 
Raději se vyhněte pokušení pouštět se do zásadních 
předsevzetí či změn. Nedělalo by to vůbec dobrotu. 
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Střelec     23.11.- 21.12.  
 
cílevědomý a energický, plný touhy a 
snahy  
Střelec prožije celý duben v duchu vzdělávání a 
seberozvoje. Po nových informacích budete přímo 
dychtit, a tak většinu volného času věnujete četbě nebo 
nějakým zajímavým kurzům. Jarní počasí ve vás také 
probudí chuť k pohybu, takže se pevně chopíte každé 
příležitosti vyrazit na kolo nebo se proběhnout. 
Tento měsíc se každý Střelec může těšit z nového 
přísunu pozitivní energie. Díky vlivu Merkuru budete mít 
velmi pohotové a nápadité rozhodování. Nezdary ve 
vztazích jsou prolomeny, a tak nezadaní jedinci mohou 
směle vyrazit do společnosti, nebo konečně oslovit 
svého idola. Teď je ta pravá chvíle, proto se nebojte 
udělat první krok. 
Pokud vás již dlouho lákají taneční kurzy, nečekejte už 
ani minutu a zapište se. Vůbec nevadí, že nemáte 
partnera, seznámíte se. 
Problémy se zády rozhodně nepřecházejte, raději se 
objednejte k neurologovi nebo fyzioterapeutovi. 
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Kozoroh     22.12.-20.1.  
 
konzervativní znamení, jsou praktičtí, 
zdrženliví, vytrvalí a vážní 
Duben slibuje pozitivní energii v oblasti mezilidských 
vztahů, a to jak rodinných, tak i partnerských. Kozoroh v 
tuto dobu nebude mít sebemenší problém s komunikací, 
díky čemuž nezadaní jedinci konečně dostanou šanci 
najít si partnera. Tím pádem se můžete těšit na spoustu 
romantiky, a to i v dlouhodobých vztazích. 
Duben přináší pozitivní energii nejen nezadaným 
Kozorohům. Vlivem Venuše vás teď bude lákat vše 
nové, budete rádi objevovat, získáte spoustu nových 
zážitků, známostí, ale i přátel. Konečně se nebojíte 
vyrazit do společnosti a vyjít svému štěstí naproti. 
V kariéře se můžete těšit z klidné situace. Nic vám teď 
nehrozí. 
Nastává ten pravý čas na větší úklid domácnosti. 
Přiznejte si, že už si o to téměř říkala. 
Pokud cítíte, že byste nebyli dobrými společníky, raději 
zůstaňte doma. Pro jednou se nikdo zlobit nebude. 

 

 

 



 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 Str. 17 

 

Vodnář     21.1.-20.2.  
 
Oduševnělý a romantický se smyslem pro 
experimentování 
Nastupující jaro vám přinese duben plný 
pracovních záležitostí. Pokud nejste spokojeni se svým 
současným zaměstnáním, tak nastal ten pravý čas na 
změnu. Vodnář se bude nejlépe cítit tam, kde naplno 
využije své originální nápady a zároveň bude moci být 
svým vlastním pánem, i když třeba jen částečně. 
Pokuste se tohoto pozitivního období využít naplno. 
Důležité je, aby si Vodnáři dokázali efektivně 
zorganizovat čas a najít si tak prostor jak pro práci, tak 
pro zábavu. Jedině tak bude váš život v dubnu 
v harmonii a vy budete šťastní. Neměli byste zapomínat 
ani na svou rodinu, zajeďte je navštívit. 
Divadlo může být i zábava, záleží na volbě žánru. 
Přesvědčte se o tom třeba tento den. 
Nastává ten pravý čas pro předsevzetí. Hvězdy jsou teď 
stálé, proto bude pro vás velmi snadné je dodržet. 
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Ryby  21.2.- 20.3.  
 
skromné a citlivé znamení, mají silné 
vnitřní vnímání a inspiraci 
Nastupující duben by mohl pořádně zatočit 
s vaším zdravím. Ryby by nyní měly zapracovat na své 
životosprávě, a to jak z hlediska pohybu, tak i zdravého 
jídelníčku. Pokud váš vztah s partnerem upadá do 
stereotypu, můžete se do této výzvy pustit společně, a 
tak vaše trávení času trošku oživit. 
Duben vám přinese touhu po úspěchu v kariéře, 
horoskop však radí, abyste ještě počkali na výhodnější 
období. Motivace vám sice nechybí, ale postavení hvězd 
v tomto ohledu není příliš pozitivní. Nyní by se Ryby 
měly věnovat spíše sobě, rozvoji své osobnosti, anebo 
například i studiu. V oblasti zdraví vám nyní problémy 
nehrozí. 
Klidně začněte plánovat budoucnost. V těchto dnech 
jsou hvězdy ve stálém postavení. Žádného rozhodnutí 
nebudete litovat. 
Pokud se snažíte shodit, přestaňte se spoléhat na různé 
přípravky a raději jezte zdravě! 
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Datum Jméno 
1. 4.  Mezinárodní den ptactva  

2. 4.  Mezinárodní den dětské knihy  
2. 4.  Světový den zvýšení povědomí o autismu  

3. 4.  Mezinárodní den spodního prádla  

4. 4.  Mezinárodní den proti nášlapným minám  

7. 4.  Světový den zdraví  

8. 4.  Mezinárodní den Romů  

11. 4.  Světový den Parkinsonovy choroby  

11. 4.  Mezinárodní den solidarity osvobození 
politických vězňů  

12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

14. 4.  Světový den monitoringu diabetiků  

18. 4.  Mezinárodního den památek a sídel  

19. 4.  
20. 4.  Mezinárodní den svobody tisku  

22. 4.  Evropský den akcí proti rasismu  

22. 4.  Den Země  
22. 4.  
23. 4.  Světový den knihy a autorského práva  

24. 4.  Mezinárodní den skautů a skautek  
24. 4.  Světový den laboratorních zvířat  

25. 4.  Světový den malárie  

26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl  
26. 4.  Světový den duševního vlastnictví  

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptactva-39/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-detske-knihy-40/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-41/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-spodniho-pradla-42/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-naslapnym-minam-43/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romu-45/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-parkinsonovy-choroby-47/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-letectvi-a-kosmonautiky-48/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-monitoringu-diabetiku-49/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodniho-den-pamatek-a-sidel-50/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-51/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-akci-proti-rasismu-53/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-zeme-52/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-knihy-a-autorskeho-prava-54/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-skautu-a-skautek-55/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-laboratornich-zvirat-56/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-malarie-57/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-vlastnictvi-58/
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27. 4.  Světový den grafiky  

27. 4.  Světový den sdružených měst  
27. 4.  Mezinárodní den smutku  

28. 4.  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  

29. 4.  
30. 4.  Den pracoviště  

 

8.dubna se slaví na celém světě Mezinárodní den 
Romů. Právě tento den v roce 1971 se sešla romská 
inteligence z  Evropy a USA v Londýně , aby založila 
Mezinárodní romskou unii - IRU.  

Na zasedání přijala také romskou vlajku, která 
symbolizuje naši pravlast Indii - modro - zelený pruh a 
kolo uprostřed - kolo osudu nebo -li Dharma čakra. 
Delegáti kongresu vyzvali světovou veřejnost, aby 
přestali oslovovat náš národ Cigáni a respektovali 
pojmenování Rom, který je vlastním pojmenováním 
pocházející z jejich pravlasti. Přijali také romskou hymnu 
Gelem, gelem - Jdeme dlouho cestou . 

V naši republice žije cca tři sta tisíc Romů. Největší 
skupinou jsou tzv. slovenští Romové, kteří sem přijeli za 
prací po druhé světové válce. 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-grafiky-60/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdruzenych-mest-61/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-smutku-62/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-63/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-63/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-pracoviste-65/
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Romská hymna  

Mezinárodní romskou hymnu Gelem gelem otextoval na 
tradiční nápěv romský hudebník a politik Jarko Jovanović z 
Bělehradu, který žije již dlouhá léta v Paříži. Zajímavostí pro 
vás může být, že čeští a slovenští Romové mají svoji vlastní 
hymnu „Čhajori romani“, která vznikla v koncentračním 
táboře Osvětim. Mezinárodní hymnu přijali až v devadesátých 
letech. 
 

14. dubna si pravidelně 
připomínáme Světový den 
monitoringu diabetu a někomu by 
se mohlo zdát, že je to poněkud 
„zbytečná“ záležitost, když je přeci v listopadu Světový 
den diabetiků. Opak je ale pravdou. Včasné odhalení 

http://www.romea.cz/romeatv/index.php?id=detail&source=g&vid=-4998860548083450097&detail=-4998860548083450097


 

 
 

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty 
 

 Str. 22 

náběhu na cukrovku, např. právě díky tomu, že si necháte 
změřit cukr v krvi, by podle tvrzení odborníků dokázalo 
před diabetem zachránit až osm z deseti pacientů.  
Nebude to trvat příliš dlouho, a v České republice se počet 
diagnostikovaných diabetiků dostane k prvnímu neslavnému 
milionu. Každý rok totiž přibývá 20 – 30 tisíc nových pacientů 
a rostou i celosvětová čísla. Podle odhadů bude v roce 2030 
trpět cukrovkou zhruba 15% světové populace a diabetes bude 
sedmou nejčastější příčinou úmrtí. 

Většina cukrovkářů trpí diabetem II. typu, který často vzniká i 
díky nezdravému životnímu stylu, což zároveň znamená, že 
při včasném zachycení je velká naděje na úspěšnou léčbu. 
Velká část potenciálních pacientů ale není vůbec odhalena (v 
ČR je to cca 250 tisíc lidí) – buď o svém potenciálním 
onemocnění vůbec nic netuší, anebo se tak trochu bojí zjištění 
pravdy. Tím ale jen riskují své zdraví. 

Hladinu cukru v krvi si můžete nechat změřit u lékaře či při 
různých venkovních zdravotnických akcích, ale rovněž již 
v 25 lékárnách sítě BENU, kde tuto službu pro veřejnost 
zavedli před necelým rokem, a od té doby si zde 
selfmonitoring glykémie, tedy testování hladiny cukru v krvi, 
provedlo již přes tisíc lidí.  
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Ze všech svátků mají Velikonoce 
nejdelší přípravné období. Vrcholí 
ve Svatém týdnu, nazývaném podle 
biblického příběhu umučení Ježíše 
také Pášijovým nebo Velkým 
týdnem. 

Začíná Květnou nedělí, graduje svatým třídenním, tj. Zeleným 
čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí před 
slavností Vzkříšení. 

Jako příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově je 
Svatý týden období výlučné. Jsou to dny očisty skutečné i 
symbolické a dny střídmosti. Půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, 
soustředění. 

Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení 
jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a 
zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, 
spoluúčasti darem. 

Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům 
začínaly jarní prázdniny.  

Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly 
pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl nijak výjimečný 
z hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály dny nadcházející. 

https://www.ceskevelikonoce.cz/kvetna-nedele/
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Škaredá středa (Sazometná či Černá): Jidáš ten den na 
Ježíše žaloval. Sazometná – vymetávaly se saze z komína, 
Smetná. V tento den se nemá podle lidové pověry nikdo 
škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou středu v 
roce. 

Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se 
modlily a všichni se omyli rosou, která bránila onemocnění 
šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se odnášelo na 
křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby stavení 
opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na 
Zelený čtvrtek utichaly zvony – “odlétaly do Říma”. Znovu se 
rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve 
vsích dřevěné řehtačky a klapačky – “klapání”, scházeli se v 
odpoledních hodinách chlapci a dívky a říkali říkanky o 
Jidášovi. Dodneška se právě tento den objevuje na pultech 
pečivo – “jidáše”, které se i dříve podávalo namazané medem. 

Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se 
přísný půst – na památku ukřižovaného Ježíše Krista. Také 
výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez 
doprovodu varhan. Někde i na Velký pátek nahrazovaly 
řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní 
klekání. Chodilo se s velkým hlukem po vesnici, děti s 
řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích (hýbat 
se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem Velkého 
pátku byla voda – tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se 
chlév a omývala zvířata. Také se tento den děly zázraky – zem 
se otevírala, aby ukázala své poklady.  

Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, 
vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem. Pekly se 

https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velky-patek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/bila-sobota/
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mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod 
velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, 
vázali se březové větvičky a zdobila se vajíčka.  

Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za 
“velkou” – a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala 
jíst tradiční velikonoční jídla – vejce, mazanec, beránek, víno 
a chleba (další velikonoční inspirace) – vždy od ranní mše 
posvěcená. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých 
pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávaly 
jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých. 

Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené 
pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci – koledníci s 
pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a 
lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. 
Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována 
životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl. 

 

Hody, hody , doprovody 

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám 

snese jiný... 
 

https://www.ceskevelikonoce.cz/hod-bozi-velikonocni/
http://www.velikonocni.info/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-pondeli/
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Koledníček 
Já jsem malý koledníček, přišel 
jsem si pro trojníček, trojníček 
mi dejte, nic se mi nesmějte. 

Velikonoční pro holky 
 

Kropenatá slepička, snesla bílá 
vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce 

podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je 
dám. 

 

Králíček 
Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček, v něm 

barevná vajíčka, co mu dala slepička. Koho potká, 
tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví, hezky se naň 

usměje, srdíčko mu zahřeje. 
 

Pomlázka 
Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny 
holky, které znám, navštívím a vymrskám. Než mi dají 

vajíčko, vyplatím je maličko. 
 

Vajíčka 
V ošatce mám vajíčka, co snesla mi slepička. Jsou tam 
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krásně malované, nebo pěkné bílé, jen si vemte 
koledníci, které jsou vám milé. 

 
 

 

  
Po   1.4.   Hugo 
Út 2.4. Erika 

St 3.4. Richard 

Čt 4.4. Ivana 

Pá 5.4. Miroslava 

So 6.4. Vendula 

Ne 7.4. Heřman a Hermína 

Po 8.4. Ema 

Út 9.4. Dušan 

St 10.4. Darja 

Čt 11.4. Izabela 

Pá 12.4. Julius 

So 13.4. Aleš 

Ne 14.4. Vincenc 

Po 15.4. Anastázie 

Út 16.4. Irena 

St 17.4. Rudolf 

Čt 18.4. Valérie 

Pá 19.4. Rostislav 

So 20.4. Marcela 

http://svatky.najdise.cz/svatek-erika
http://svatky.najdise.cz/svatek-richard
http://svatky.najdise.cz/svatek-ivana
http://svatky.najdise.cz/svatek-miroslava
http://svatky.najdise.cz/svatek-vendula
http://svatky.najdise.cz/svatek-herman-hermina
http://svatky.najdise.cz/svatek-ema
http://svatky.najdise.cz/svatek-dusan
http://svatky.najdise.cz/svatek-darja
http://svatky.najdise.cz/svatek-izabela
http://svatky.najdise.cz/svatek-julius
http://svatky.najdise.cz/svatek-ales
http://svatky.najdise.cz/svatek-vincenc
http://svatky.najdise.cz/svatek-anastazie
http://svatky.najdise.cz/svatek-irena
http://svatky.najdise.cz/svatek-rudolf
http://svatky.najdise.cz/svatek-valerie
http://svatky.najdise.cz/svatek-rostislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-marcela
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Ne 21.4. Alexandra 

Po 22.4. Evženie 

Út 23.4. Vojtěch 

St 24.4. Jiří 

Čt 25.4. Marek 

Pá 26.4. Oto 

So 27.4. Jaroslav 

Ne 28.4. Vlastislav 

Po 29.4. Robert 

Út 30.4. Blahoslav 

 
 

 

 

http://svatky.najdise.cz/svatek-alexandra
http://svatky.najdise.cz/svatek-evzenie
http://svatky.najdise.cz/svatek-vojtech
http://svatky.najdise.cz/svatek-jiri
http://svatky.najdise.cz/svatek-marek
http://svatky.najdise.cz/svatek-oto
http://svatky.najdise.cz/svatek-jaroslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-vlastislav
http://svatky.najdise.cz/svatek-robert
http://svatky.najdise.cz/svatek-blahoslav
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Zahájení kurzu P.C. pro začátečníky s p. Horákem 
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Pedikúra 

 

 
Keramika na NZDM 
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Seznámení s okolím 

Vejprt 

 

 
Kadeřnice 

 

 
Vystoupení dětí z MŠ 

 

 
Vystoupení operního 

zpěváka + baletky 

 

 
Výprodej oblečení 

 

 

 

Z per našich čtenářů ….. 
 

• „Láska je štěstí, které si navzájem dáváme.“ 
 

• „Abychom dosáhli dokonalosti, musíme mnohé nechápat. 
Chápeme-li, příliš brzy chápeme snad i špatně.“ 
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• „Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, 
ale kam.“ 
 
                                                                           Bohuslava Vaněčková 
 

Něco pro zasmání…………. 
 

„Naše učitelka neví, co chce!” stěžuje si matce Martin. 
„Proč myslíš?” zajímá se maminka. 
„O matematice mi dala poznámku za to, že jsem o 
hodině mluvil,” vypráví Martin. „A když jsem pak o 
češtině celou 
hodinu ani 
necekl, zase mi 
dala poznámku. 
Že nepracuji v 
hodině!“, na co 
zrovna myslí. 
První se ptá: „Je 
to věc?” 
Druhá odpovídá: „Ano.” 
„Dá se s tím telefonovat?” 
„Šílíš, s popelníkem?!” 
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