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Úvodní slovo ředitelky domova  

V roce 816 n.l. byla vystavěna tvrz Drhov na místech nynějšího zámku v Drhovli. První 

zjištěná zmínka v českých letopisech je z 19. srpna 1323, kdy král Jan Lucemburský 

daroval ves Drhovli panu Jindřichu z Rožmberka. Další zmínku můžeme nalézt až v roce 

1568, kdy držitelem statku byl pan Bernard. Základní kámen zámku z roku 1700 se 

nachází ve věži. Držiteli zámku byli poté Lobkowiczové až do vzniku samostatné 

Československé republiky. Historie Domova pro seniory Světlo v Drhovli sahá do 50. let 

minulého století.  

Pobočka Domova pro seniory Světlo v Písku je výrazně mladší, má kratší historii. Stavba 

pobočky v Písku byla započata 01.05.2001 a zakončena byla 06.06.2002. Budova zámku 

v Drhovli a pobočky v Písku se srovnávat nedá, ale zajištění a kvalita poskytovaných 

služeb pro naše klienty ano. V červnových dnech si připomínáme 20. výročí písecké 

pobočky.  

Ke krásným dvacátým narozeninám bych ráda všem klientům a zaměstnancům našeho 

domova popřála hlavně hodně zdraví, štěstí, radost z každého prožitého dne a plno 

zážitků se svými nejbližšími. Dvacáté výročí oslavíme společně 17. června 2022. Na oslavu 

jste všichni srdeční zváni. 

Děkuji všem klientům, zaměstnancům pobočky Písek za ochotu, vstřícnost a součinnost 

při natáčení dokumentu spolu s FAMO Písek. Vážím se úžasné spolupráce a nadšení pro 

dobrou věc. 

Všem čtenářům D - magazínu přeji krásné prožití léta, užijte ho ve zdraví a načerpejte 

plno energie z krásných slunečních dnů . 

         Mgr. Šárka Nováčková 

            ředitelka domova 

 

mailto:social@dps-svetlo.cz
http://www.dps-svetlo.cz/
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ČERVEN je šestý měsíc 

gregoriánského kalendáře a má 

30 dní. Kolem 21. června začíná 

na severní polokouli léto.  

 Jméno červen je 
odvozováno různě, například 
pánové Rakowiecki a Leška 
viděli jeho původ v červenání 
ovoce a jahod v tomto měsíci, 
ale pan Partl odvozoval slovo 
od červenosti vůbec nebo od 
červů, kteří v tomto období 
dělají škody zvláště na štěpích a 
ovoci. Někteří odvozují jméno 
měsíce od sbírání červce, 
hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo 
barvivo (karmín).  
 Měsíc červen nese v 
mnoha jazycích název 
odvozený z latinského iunius, 
což se dává do souvislosti s 
bohyní Junonou anebo též se 
slovem "iunior", tedy "mladší", 
to je měsíc růstu. 
 

PRANOSTIKY NA ČERVEN 

 Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný. 
 Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 
 Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 
 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 
 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 
 Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení. 
 Červen studený – sedlák krčí rameny. 
 Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 
 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
 Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy. 
 Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

 

Ilustrace: Josef Lada, zdroj: kalendář 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karm%C3%ADn


D-magazín 2. čtvrtletí 2022              DS Světlo 

4 
 

VÝZNAMNÉ DNY V ČERVNU 
 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ  1.6. 
 

Historie tohoto svátku sahá do první poloviny 20. století. První stát, který zavedl Den dětí, 
bylo v roce 1920 Turecko. V České republice byl Mezinárodní den dětí slaven i v období první 
republiky. Např. redakce „Kwětů českých“ (časopisu založeného Josefem Kajetánem Tylem v 
roce 1834) věnovala každoročně jedno číslo dětem a adolescentům u příležitosti MDD. 
Oficiálně byl uznán 1. červen Mezinárodním dnem dětí v Československu v roce 1950, 
obdobně jako v dalších komunistických státech. V popředí oslav bylo právo dětí na život v 
míru, právo na péči o zdraví a harmonický vývoj v podmínkách svobody. 
 Myšlenka vymezit pro děti jejich den vznikla na Světové konferenci pro blaho dětí v 
Ženevě, ve Švýcarsku ještě v roce 1925. Na této konferenci zástupci 54 zemí schválili 
deklaraci, která se zabývala chudobou, dětskou prací, vzděláním a dalšími otázkami týkajícími 
se dětí na celém světě. Není zcela jasné, proč byl za svátek dětí zvolen 1. červen. Podle jedné 
z verzí v roce 1925 čínský generální konzul v americkém městě San Francisco shromáždil 
skupinu čínských 
sirotků a připravil jim 
svátek - Festival dračích 
člunů. Akce se konala 
právě 1. června.  
 Cílem svátku je 
udělat dětem radost, 
ale také poukázat na 
problémy týkající se 
dětí na celém světě, 
jako je například dětská 
práce. 
 

                          Zdroj: https://cs.wikipedia.org 

SVĚTOVÝ DEN MLÉKA (1. červen) 
 

První červen je známý jako mezinárodní Den dětí, ale málokdo ví, že na tento den připadá 

rovněž Světový den mléka, který se v tento den slaví od r. 2020, ale je známý už od roku 1957, 

kdy byl ve Švýcarsku zvolen na Konferenci významných světových lékařů pořádanou 

Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství – 

FAO. Ti se sešli, aby mimo jiné prodiskutovali význam 

mléka pro lidský organismus a jeho nezastupitelnou roli 

ve výživě lidí. Děti a mládež by měly denně zkonzumovat 

1000 až 1200 miligramů vápníku, jehož hlavním 

dodavatelem do těla jsou zejména mlékárenské výrobky. 

V ČR průměrně každý z nás vypije za rok cca 60 litrů 

mléka.         Zdroj: https://www.agropress.cz/svetovy-den-mleka-1-cervna/ 

 
 

https://cs.wikipedia.org/
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SVĚTOVÝ DEN JÍZDNÍHO KOLA (3. červen) 
 

3. červnový den patří všem milovníkům jízdy na kole. Od roku 2018 je totiž vyhlášený Valným 
shromážděním OSN, jako Světový den jízdního kola. Hlavní myšlenkou tohoto dne je oslava 
kola a cyklistiky jako oblíbeného sportu i dopravního prostředku. Před vyhlášením tohoto 
svátku existoval ve stejném dni již od roku 1988 Evropský den jízdních kol, vyhlásila ho 
organizace Attac. 
 O tom, že Češi jsou cyklistický národ, není žádných pochyb. Podle průzkumu, který pro 
společnost bikero.cz zpracovala agentura Perfect Crowd, jezdí 11 % cyklistů na kole denně 
nebo téměř denně, více než třetina lidí sedne na kolo několikrát týdně a 29 % lidí se na kole 
vyvětrá přibližně jednou týdně. Nejoblíbenějším kolem je horské kolo, na kterém jezdí 
polovina cyklistů, čtvrtina cyklistů 
využívá trekingové kolo a 16 % 
silniční.  
Průměrné stáří kola v Česku je 8 let, 
přičemž 52 % cyklistů má kolo mladší 
5 let. Češi vlastní kola v průměrné 
hodnotě 16 tisíc Kč. Polovina cyklistů 
(51 %) si pořídila kolo do 10 tisíc 
korun, více než třetina lidí (35 %) 
jezdí na kole v hodnotě od 10 do 20 
tisíc korun. Každé dvacáté kolo v 
Česku stojí více než 60 tisíc Kč. (l. p. 
2020) 
Zdroj:https://www.kudyznudy.cz/aktuality/oslavte-svetovy-den-
jizdnich-kol-cyklojizdou-nebo 

 

Svátek Nanebevstoupení Páně 
 

„Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.“(Žid. 9,24) 

Nanebevstoupení Páně je jedním z velkých svátků křesťanského kalendáře a připomíná 
vstoupení Ježíše Krista na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení. Je to tedy svátek pohyblivý, 
jehož přesné datum se rok co rok mění podle každoročního data Velikonoc. Díky tomu 
připadá svátek Nanebevstoupení Páně formálně vždy na čtvrtek. V některých oblastech se 
však slaví až následující neděli (na kterou jinak připadá 7. neděle velikonoční). Liturgie tohoto 
dne se zaměřuje především na skutečnost, že Ježíšovi je podle křesťanské víry jeho návratem 
k Otci dána veškerá moc na nebi i na zemi.  

 „Kristovo nanebevstoupení označuje definitivní vstup Ježíšova lidství do Boží nebeské 
sféry, odkud znovu přijde, ale která jej zatím ukrývá před zraky lidí.“  

 Tímto svátkem začíná devítidenní období před Letnicemi, tedy slavností Seslání Ducha 
svatého. V mnoha zemích s křesťanskou tradicí je Nanebevstoupení Páně státním svátkem a 
dnem pracovního klidu. 
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Nanebevstoupení však nemá být významově oddělováno od 
Velikonoční doby - Kristovo vzkříšení a vyvýšení by mělo být chápáno 
jako součásti jednoho a téhož přechodu ze smrti do slávy.  

Kristovo vystoupení do nebes čtyřicátý den po vzkříšení je popsáno v 
závěru Markova (16,19) a Lukášova evangelia (24,50-52) a v úvodu 
Skutků apoštoských (1,9-11). 

...  „po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím“... 
(Sk 1,3).   

Zdroj: http://druidova-mysteria.cz/KELTSKY_ROK/NANEBEVSTOUPENI_PANE.htm 

SVATODUŠNÍ SVÁTKY, SVATODUŠNÍ NEDĚLE - ZVYKY  
A TRADICE 
 

Letnice, Padesátnice, Seslání Ducha svatého či Boží hod svatodušní označují křesťanský svátek 
slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek letnic pochází z 
židovského svátku týdnů (Šavu'ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání 
Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově 
nanebevstoupení. 
 Protože tyto svátky připadají na dobu, kdy se všechno zelená a kvete, lidé jim také říkali 
„zelené“ nebo rozálie - podle růží. Letnice jsou svátky radostné, s bohatou květinovou 
výzdobou kostelů a kvetou-li už růže, tak hlavně jejich květy jsou součástí výzdoby. Roucho 
kněze při bohoslužbách je červené barvy „ohnivé“, která má připomenout ohnivé jazyky, v 
jejichž podobě Duch svatý na apoštoly sestoupil. V době raného křesťanství se konaly křty, 
protože svatodušní svátky byly vedle Velikonoc určeny jako druhý termín pro přijímání 
nových věřících. Často se při této příležitosti uděluje svátost biřmování, tedy obnovení křtu 
na prahu dospělosti. 
 V sobotu před „zelenými“ svátky hospodyně uklidily dům a vyzdobily jej zvenku i 
zevnitř zelenými lipovými větvemi a 
kvítím. Zelené větvičky se  
zastrkovaly za okna a ve světnici byl 
ověnčený především „svatý kout“, 
roh světnice s obrázky svatých a 
krucifixem (kříž s tělem Ježíše 
Krista), aby si měl v neděli Duch 
svatý, až přijde do příbytku v 
podobě holubice, kam sednout. 
Zpravidla tu stával i stůl a nad ním 
visela dřevěná holubička (symbol 
Ducha svatého). V sobotní 
předvečer se také po celé vsi  

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0avu%27ot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_(biblick%C3%A1_hora)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
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ozývalo práskání bičů, střílení z pušek a pistolí a rachtání klíči. Hluk sloužil jako magický 
prostředek proti temným a čarodějným silám a také měl rachot připomínat hukot vichru, 
který doprovázel příchod Ducha svatého. 
 Dospělá děvčata byla v noci ze svatodušní soboty na svatodušní neděli terčem 
všelijakých šelmovství. Pokud bylo v uplynulém roce některé z nich opuštěno svým milým, 
byla teď cesta k okýnku jeho komůrky vysypána vápnem, aby celý svět spatřil tu "vápennou 
pěšinku" a mohl se zhrzené vysmát. 
 V neděli před mší bývala k snídani káva, koblihy nebo buchty. Všichni pak putovali na 
slavnou mši do kostela. Pokud cesta byla dlouhá a namáhavá, stavěli se mužští ještě v 
hospodě na housku, jedno či dvě piva. Při vyzvánění kostelních zvonů se však všichni zvedali, 
aby bohoslužbu nezmeškali. Po nedělní mši se zasedlo ke slavnostnímu obědu a odpoledne 
byla muzika. Svatodušní pondělí, které už církev neslaví, patřilo světským slavnostem, 
podobně jako o Velikonocích. Když se ve 20. století Svatodušní pondělí jako svátek vytratilo, 
nahradila ho sobota. 
 Lásky plné škádlení pokračovalo i z neděle na pondělí: Stoličku na dojení, která jinak 
přes noc stála přede dveřmi do stáje, musila mít děvčata o svatodušní noci z neděle na 
pondělek pod starostlivým dozorem, jinak by to domácí nářadí hodili místní chasníci do 
rybníka, odkud by je děvečky ráno na svatodušní pondělí musely teprve pracně lovit, než by 
se vydaly do stáje za prací. Také mnohý zapomenutý "cimrštok" (stolička, sedátko, podnožka, 
stupátko v místnosti) plaval ráno na 
svatodušní pondělí vesele po vodě. 
Říkalo se tomu, že se "královny 
koupou". 
 O svatodušních svátcích (v 
neděli, nebo v pondělí) vycházeli 
sedláci na pole a staří mladším 
ukazovali hranice svých lánů a 
mezníky, nejsou-li přeneseny. Vše 
pro zachování toho budoucí paměti. 
Po prohlídce zasedali ke společné 
pitce a zábavě, zpěvu i tanci.        Zdroj: 

https://www.facebook.com/ceskezvyky/ 
 

SVATODUŠNÍ SVÁTKY, PRVNÍ KOUPÁNÍ A POVĚRY 
Letnice byly zdrojem pestrých projevů lidové zbožnosti a kultury. Podle lidové víry je Boží hod 
svatodušní obzvlášť šťastným dnem pro narození dítěte, narozené děti měla čekat zářivá 
budoucnost. 
 V dřívějších dobách se děti nesměly volně koupat. O svatodušních svátcích ale musely 
nejprve jít do vody, aby jim sahala po kolena, pak se vodou třikrát postříkat a teprve teď se 
směly do ní ponořit úplně a dál už se v ní mohly koupat podle libosti. K tomuto obřadu se 
váže i pranostika: Na svatý duch, do vody buch! 
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- O svatodušním pondělí dostávali pacholci a děvečky od hospodyně veliký vdolek nazývaný 
„svatý duch“. 
- Kdo by na letnice vyjel na pole, nebo kosil trávu, porušil by tak moc svých ochranných 
prostředků proti nepřízni počasí a škůdcům. 
- V květnu narozená hospodářská zvířata byla považována za mimořádně vhodná k chovu. 
- Lidé navštěvovali léčivé prameny, pili ze studánek, ale také je čistili a zdobili kvítím, které 
byly vzpomínkou na obětiny prastarým božstvům a bytostem. 
- Kdo zemřel během tzv. radostného času, musel prý být výjimečně dobrým člověkem, neboť 
v tuto dobu jsou nebeské brány dokořán a 
peklo zcela uzavřeno. Výjimku z tohoto 
pravidla tvořil poslední týden před letnicemi, 
tzv. černý. V tuto dobu nebylo záhodno 
uzavírat sňatky, smlouvy, stěhovat se ani dělat 
jiné zásadní životní kroky. 
- Pokud větvičky, utržené na svatodušní svátky 
(v neděli či v pondělí) ve vodě uvadly či uschly 
do svátku Božího těla (je čtrnáct dnů po 
Letnicích), měl v tomto roce někdo z rodiny 
umřít. 
https://www.facebook.com/ceskezvyky 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, LEGENDA 
 

Podle biblických textů Ježíš po svém zázračném vzkříšení (zmrtvýchvstání) pobýval ještě 
čtyřicet dnů na zemi, zjevoval se svým nejbližším a také s nimi rozmlouval o jejich poslání. Po 
40 dnech Kristus před očima apoštolů vystoupil na nebesa a usedl po pravici Boha.  
 Uplynulo tedy deset dnů od nanebevstoupení Ježíše 
Krista a 50 dnů od Velikonoc a z nebes byl seslán na jeho 
učedníky Duch svatý a obdařil je zvláštními schopnostmi, 
aby mohli splnit své poslání – rozejít se po světě a jako 
apoštolové hlásat učení svého Mistra. Událost seslání 
Ducha svatého je považovaná i za vznik křesťanské církve.  
Sestoupení Ducha svatého se na obrazech vyjadřuje 
paprsky, holubicí a plaménky nad hlavami shromážděných 
apoštolů i s Pannou Marií na modlitbách. Od naplnění 
Duchem svatým jsou apoštolové zobrazováni jako světci, 
tedy se svatozáří, zářivým světelným kruhem kolem hlavy. 
 Podle lidového výkladu a knihy Skutků apoštolů 
přišel Duch svatý s velkým hlukem a to tak, že za mocného  
hukotu vichru z nebe vyšlehly ohnivé jazyky, které označily každého z nich. Na připomínku 
tohoto aktu byla svatodušní mše celebrována v rudém rouchu představujícím nebeský 
plamen, a za zvuků trub zastupujících bouření vichru pak byla z chrámové klenby spouštěna 
dřevěná nebo vypouštěna živá holubice – symbol Ducha svatého. 
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V katolické církvi se až do Druhého vatikánského koncilu svatodušní svátky slavily po dva dny 
a svatodušní pondělí bylo zasvěceným svátkem i v první Československé republice.  
O těchto dvou dnech bylo možné také žehnat křestní vodu, křtít a biřmovat. Svatodušní 
pondělí je nadále volným dnem v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii… 
Zdroj: https://www.facebook.com/ceskezvyky 

SVATÉ NEBE - PANNA MARIA MATKA CÍRKVE 
 

Tento svátek s pohyblivým datem – první pondělí po neděli 
Seslání Ducha svatého – se stal v roce 2018 ustanovením 
papeže Františka závazný pro celou církev. Maria Matka Církve 
byla dříve v tento den liturgicky připomínána asi pouze místní 
církví v Polsku a v Argentině. Do polského liturgického 
kalendáře byla zavedena 4. 5. 1971 se souhlasem papeže. 
 Je pouze jedna Panna Maria, která je Matkou Božího 
Syna. S tím souvisí různost názvů, které jí dává církev, aby 
vyjádřila její velikost i mimořádné dary, kterými ji Bůh 
obdaroval již předem pro zásluhy Syna. Panna Maria je také 
nazývána jmény podle míst, kde je uctívána. Její vyobrazení se 
vztahují na událost a ztotožňují se s ženami žijícími v dané 
oblasti. Např. Panna Maria Guadalupská přišla jako Mexičanka 
(ve výkladu jména je tou, která zašlápla kamenného hada, Aztéky uctívaného okřídleného 
hada místo pravého Boha). Panna Maria zobrazovaná v Číně má zase šikmé oči a podobně. 
Zobrazení, která jdou tzv. "ruku v ruce" s místem úcty mají za úkol hovořit o tom, že Panna 
Maria rysy konkrétního národa říká: "Jsem vaše matka." I oděvem "jsem jednou z Vás". Maria 
je Matkou Církve, tedy všech lidí (za které se obětoval její Syn) na kterémkoliv místě světa. 
zdroj: catholica.cz 

 
Jízda králů  

 
Jedná se o slovácký a hanácký lidový obyčej, specifická podoba králenských slavností kdysi 
rozšířených po celém Česku, spojený povětšinou s křesťanským svátkem letnic. Od roku 2011  

Zdroj: https://www.jizdakralu.cz 

https://www.facebook.com/ceskezvyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lensk%C3%A9_slavnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011


D-magazín 2. čtvrtletí 2022              DS Světlo 

10 
 

 

 

je zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví 
lidstva. Garantem zpracování údajů o jízdě králů je Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.  

 Nejpopulárnější, i díky umělcům jako byl Joža Uprka, se jezdí každý rok ve slováckém 
Vlčnově. Na Dolňácku se jezdí ve Skoronicích u Kyjova při příležitosti kyjovského Slováckého 
roku od roku 1921 za organizace Sokola Karla Kozánka, poté v lokalitách jako Kunovice, Hluk, 
Kyjov a dalších. V Kunovicích jízdu pořádají každý druhý rok a každé tři roky ji pořádá v rámci 
svých Dolňáckých slavností město Hluk. Na Hané jsou to Doloplazy či Chropyně, ve které se 
nazývá „Jízda krále Ječmínka“, obnovená je i v hanáckém městě Kojetín. Vzkříšená byla jízda 
i v Hroznové Lhotě, kde ji v devadesátých letech jezdívaly několikrát i dívky.  

 V jiných evropských regionech existují podobné slavnosti, které mají svůj různý 
historický původ a liší se také názvy, jako: jízda křižáků (křižerjo) v Lužici, jízda po osení v 
Rakousku a Bavorsku, velikonoční jízda v Polsku, šestizvonění ve švýcarském Curychu. Jízda 
králů navazuje na tradiční venkovské obyčeje, jako jsou jarní sečení trávy, odchod legrútů atd. 
Dnes tradice jízd králů znovuožívá v řadě obcí slováckého regionu, před 2. světovou válkou 
se jezdilo v téměř každé vsi. 

   

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK (cídění studánek) 
 

Je obyčej velmi starý. Tento magický úkon, měl 
především zajistit čistou vodu a dostatek vláhy. 
Studánky se nejčastěji otvíraly během královniček, 
dívčích svatodušních oslav. S jejich jarním čištěním byl 
spojený prastarý obřad, který vykonávaly jen 
svobodné nevinné dívky – panny, neboť se věřilo, že 
dívčí nevinnost má očistnou moc. Dívky se vydávaly ke 
všem studánkám ve vsi a v jejím okolí a ve zbožném 
průvodu prozpěvovaly písně a pronášely říkadla. Do 
každé studánky vložila jedna z nich na chvíli dřevěný 
křížek a potom přicházela jedna dívka za druhou a 
každá se podílela na vyčištění vody od napadaného listí 
a bláta. Na vyčištěnou studnu pak byl jako znamení 
čistoty položen zelený věnec. Čistou vodu dívky nabíraly do malovaného džbánku, rozlévaly 
ji do všech stran a zpívaly: „Teč vodičko čistá do všech čtyřech stran, od větru a bouře, 
studánko nás chraň.“ 
 Když byly studánky vyčištěny, zvolily si dívky královnu (královničku, králenku). Většinou 
bylo vybráno hodné, mladé a hezké děvče, které ostatní děvčata okrášlila kvítím. V neděli 
následoval po vesnici „průvod královniček“, kdy svátečně oblečené dívky za zpěvu vybíraly za 
vyčištění studní. Další neděli si pak dívky za vybrané peníze sjednaly muzikanty a konala se 
muzika „ze studny“ s tancovačkou. 
 

Zdroj: https://czwiki.cz/Lexikon/J%C3%ADzda_kr%C3%A1l%C5%AF 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovsk%C3%A1_d%C3%ADla_%C3%BAstn%C3%ADho_a_nehmotn%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD_lidstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovsk%C3%A1_d%C3%ADla_%C3%BAstn%C3%ADho_a_nehmotn%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD_lidstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_%C3%BAstav_lidov%C3%A9_kultury
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEnice_(okres_Hodon%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEa_Uprka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8Dnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dol%C5%88%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoronice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ck%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ck%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Koz%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluk_(okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dol%C5%88%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluk_(okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doloplazy_(okres_Olomouc)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chropyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojet%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hroznov%C3%A1_Lhota
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADzda_s_k%C5%99%C3%AD%C5%BEi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADzda_po_osen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_j%C3%ADzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0estizvon%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curych
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O tomto zvyku informuje již v roce 1697 jezuitský misionář Ferdinand Zelechovský působící v 
Bechyňském kraji: V okolí Lomnice, Zálší a Drachova dívky vesnické, žádají-li sobě deště, 
scházejí se četně za soumraku na luzích, zpívají hlasitě písně ženců a velí konečně, aby jedna 
z nich nahá, a to neposkvrněná panna (volí se k tomu dívka osmiletá) sestoupila do studánky 
a z ní vodu vůkol vylívala, tím prý svolá z nebe déšť na osení. 
Zdroj: https://www.facebook.com/ceskezvyky 

 

HISTORIE PRÁSKÁNÍ BIČEM, ZVYKY A TRADICE 
 

Biče se u nás také používaly na řadu rituálů a prakticky 

v každé vesnické chalupě (spíše v každém statku, kde 

byl povoz) nějaký ten bič měli a všichni čeledíni s ním 

uměli zacházet. Z ochranné funkce se vyvinuly i 

domněnky o pozitivním účinku hluku, které se staly 

nedílnou součástí obřadního hlučení (přivolání 

prosperity hospodářství, zdraví i plodnosti). Hlukové 

projevy byly navozovány v rámci obyčejů výročního a 

rodinného obřadního cyklu. Od počátku Adventu až po 

Velikonoce se tak můžeme setkat s řadou koledních 

obchůzek, jejichž účastníci hlučeli řetězy, zvony, hrkačkami a také biči. 

 U nás existovalo několik druhů bičů. Bejkovce, Hončíky a další… Například tzv. 

formanský bič, u kterého byl, kromě kouzelné moci, oceňován jeho vzhled, zejména 

vybarvovaná a vyřezávaná barva bičiště. Lidé věřili, že těmito biči bylo možné znehybnět cizí 

zápřah, nebo donutit koně k převezení nadměrného nákladu. Dále u nás používali biče kočí, 

kteří cestovali „dálkovou“ trasu. Na kozlíku jim za parůžek visel tzv. hunter (lovecký bič), který 

se sloužíval nejen k nahánění zvěře. Používal se na odehnání toulavých psů, vlků, často s ním 

přetáhli dotěrného pobudu či lapku. Na Rýmařovsku je pověst ze 17. století o kočím, který 

zlikvidoval bičem loupežníka, který přepadl kočár s místní šlechtičnou (případ Tylovské kaple). 

Pastýřský bič byl také opředen početnými pověrami. Jeho zvuk měl čarovnou moc, kterou 

měly způsobovat kromě práskání i byliny, které se ukrývaly do dutiny rukojetě. Rukojeť mohla 

být zdobena vyrytými tajemnými symboly, které měly rovněž magickou moc. Obecní pastýři 

se zástupcům obce zavazovali, že budu práskáním biče vyhánět ze dvorů a ze vsi všechny zlé 

síly a bytosti, a pomocí čarovné moci biče také ochraňovat svěřený dobytek. Období prvních 

měsíců bylo proto v dávných pohanských dobách spojeno s bujarými oslavami a rituály, které 

měly zahnat zlé zimní duchy, zajistit zdraví, prosperitu, spokojenost, přivolat jaro, oslavovat 

nový život a probudit plodivou sílu přírody. 

 Bičem se práskalo o Masopustu, o prvních jarních dnech, Velikonocích, Filipojakubské 

noci, o Mikulášské obchůzce, o Štědrém večeru, o Sivestru nebo dokonce při svatbách. 
Zdroj: Marin Štulla, www.historiepraskanibicem.cz 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.historiepraskanibicem.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uuZ7w6ysd3nm_JYgxSljXOHc2f1VGPmND3LMsAGn79LN8hofl9HLqN6A&h=AT3caRIw3EJTaLRGXkCe2_YKndUMtDNnDeb5qlGD_d-LizK7cXVsdSa_xDed4xUt3XEHCr9LMs6apzt3NmbLXRGlIMMBhlMEOxXg_y0pa62IS6DesdWGYko8w7I9sLDSi7yN&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kcqrqQ1PD46QlvhZIWXWwVTBlnDzs9WmEr_y4gvTe95ZflHH0dVJCP6w77f2gmuEvrZpDoWKk3t25JJaNzbQFuDtlHmv1zMJozoE4eNs-E56TxK92L8RYbNAAadjiQMXm7zg4FjC__xfwaJmjUIsg_LUwF1Mpw7FozAUjRAwXIZOrpQSHyBqw0vEk30AMoAU_hhZ-R4iL4A
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SVATÉ NEBE – SV. MEDARD, LEGENDY 8.6. 
Narodil se ve Francie asi kolem roku 472, 
některé životopisy uvádí i rok 459. Je 
patronem sedláků, vinařů, sládků, 
meteorologů, ale i zlodějů (jeho milosrdný 
postoj k nim předpokládal jejich obrácení). 
Rolníci jej vzývají za suché počasí při sklizni 
sena. Legenda o sv. Medardovi totiž vypráví, 
že když byl Medard v chlapeckém věku, 
zastihla ho v polích bouře a liják. V té chvíli 
se nad něj snesl obrovský orel, který ho svými roztaženými perutěmi ochránil před 
promoknutím. Medarda často umělci zobrazovali s úsměvem, proto je považován i za 
pomocníka proti bolestem zubů a proti horečce a choromyslnosti. 
Narodil se ve francouzské šlechtické rodině. Byl velmi srdečný a dobrotivý a dal se na 
kněžskou dráhu. Pro svou otevřenou a zároveň bohabojnou povahu byl oblíbený nejenom 
mezi obyčejnými lidmi, ale vážili si ho i franští králové. Později se stal biskupem a tento úřad 
zastával až do své smrti v r. 561. 
 Medard usiloval o ctnostný život svého lidu více způsoby. Zavedl například "růžovou 
slavnost" s vyhlášením nejctnostnější panny, které pak příslušel titul: růžová královna. Něco 
na způsob současné miss, ale hodnotila se krása duše. Výtěžek dvanácti jiter polí věnovaných 
Medardem byl nejméně 12 tolarů, které obdržela nejctnostnější panna kromě věnce bílých 
růží. Na šatech měla modrou stuhu a jako mariánskou dceru ji do kostela k oběti mše svaté 
doprovázelo 12 družiček. Rodiče ji doprovázeli jako ochránci a předávali Matce Boží. U oltáře 
jí byl dán na hlavu věnec z bílých růží a po bohoslužbě následovala veselice v mariánském 
duchu. Slavnost se pak konávala poctivě po staletí a rozšířila se i na Moravu. Tam se konávala 
do r. 1795 v Mikulovickém panství, kde nejhodnější chudá panna dostávala k věnci 150 
zlatých a měla je pak jako věno i s úroky. V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám rámě 
z těla sv. Medarda, takže u jeho ostatků můžeme prosit i ve své vlasti.  
 
 
 

SV. MEDARD, PATRON ZLODĚJŮ (LEGENDA) 
Mnohé příběhy z jeho života vedly k tomu, že byl 
považován i za patrona zlodějů, jeho milosrdný postoj 
k nim předpokládal jejich obrácení. Medard svou láskou 
odzbrojoval i otrlé zločince. K drobným zlodějům se 
choval s velkou dobrotivostí a každého propouštěl s 
napomenutím. Zloději hroznů, kterému se nedařilo 
najít východ z vinice, odpustil poškození révy a daroval 
kradené plody. Milosrdně se zachoval i k tomu, co 
zatoužil po obsahu jeho včelína a osvobodil ho od útoku včel. Jiným zlodějem mu byla dle 
legendy ukradena kráva, kterou mu hříšník za několik dní kajícně dovedl zpět, jelikož zvonek 
na jejím krku nepřestával vyzvánět a snaha o jeho odstranění byla bezúspěšná. 
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Aktivizační program 

v Domově pro seniory Světlo, 
pobočka Písek 

 

Aktivizační dílna, individuální 
aktivizace 
Pondělí:  9.00 - 11.00   
Úterý:      9.00 - 11.00   
Středa:    9.00 - 11.00   
Čtvrtek:   9.00 - 11.00   
Pátek:      9.00 - 11.00   
Skupinové čtení:  
Úterý       9.30 - 11.00  
Skupinové cvičení:                 
Středa      9.30 - 10.30  
Bohoslužba:           
Čtvrtek   10.00 - 11.00  
Vaření: 
Pondělí   13.30 – 15.00  
Nákupy pro klienty (lichý týden): 
Čtvrtek od 13.00 
Společná oslava narozenin:  
poslední týden v měsíci 
 

Aktivizační činnosti 
v Domově pro seniory v Drhovli 

 

Aktivizační dílna, individuální aktivizace  
Pondělí – pátek 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30  
Keramická dílna                         
Pondělí – pátek 9:00 – 11:00, 13.00 – 15.30 
Filmový koutek                           
Pátek od 10.00 
Cvičení                                         
pondělí, středa, pátek od 9.00 
Kulinářský koutek                       
Úterý 9.00 – 11.00 
Relaxační místnost  
Pondělí – pátek 9:00 – 11-00   13:00 – 15:30 
Bohoslužba     
Čtvrtek od 10:00 
Narozeninový den   
1 x měsíčně od 14:00  
Akce, výlety, besedy  
dle aktuálního plánu akcí 
Canisterapie    
dle domluvy 1x měsíčně 

 

 

ZAJÍMAVOST 

Medard je antropogenní jezero 

vzniklé na bývalé lomové lokalitě 

Medard – Libík. Jezero se nachází na 

severozápad od Sokolova, mezi 

Svatavou a Habartovem. Vzniklo jako 

projekt rekultivace a revitalizace 

území postiženého těžbou uhlí 

bývalých povrchových lomů Medard 

a Libík, které se postupem těžby 

spojily v jeden, později nazývaný 

Medard – Libík. Samotná těžba v této 

lokalitě byla ukončena 31. března 

2000. Jezero začalo být napouštěno v 

roce 2008 a plánované výšky hladiny 

bylo dosaženo v roce 2016. K roku 

2020 jde o největší umělé jezero v 

Česku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatava_(okres_Sokolov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habartov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Revitalizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_uhl%C3%AD
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STŘÍPKY Z DOMOVA… 
 

KARETNÍ TURNAJ V DRHOVLI 

Ve středu 12. ledna proběhl ve společenském sále domova 
turnaj v karetní hře „Prší“. Tohoto turnaje se zúčastnili klienti 
z DS, ale i soutěžící z Domova se zvláštním režimem. Nálada 
byla výtečná a v každém dřímal zdravý bojovný duch. Každý 
hráč dostal diplom za účast a vítězové medaile se sladkou 
odměnou. Za týden se těšíme na další turnaj, tentokrát 
v Člověče nezlob se. 
 

SPORTOVNÍ HRY 

Díky letošnímu příznivému počasí jsme pro naše klienty mohli uspořádat sportovní hry již na 
začátku měsíce května. Takovéto slunné a teplé počasí totiž vybízí k delšímu pobytu venku. 
Soutěžilo se tradičně v 5 disciplínách – hod na medvěda, ruské kuželky, věšení prádla, 
navlékání korálků a v neposlední řadě 
skládání puzzle. Celé dopoledne 
probíhalo v příjemné soutěživé 
atmosféře. Odměnou pro vítěze byl 
diplom, medaile vyrobená v aktivizační 
dílně a malá drobnost v podobě hrnečku. 
Všichni zúčastnění strávili příjemné 
dopoledne na čerstvém vzduchu a ve 
chvilkách odpočinku sledovali ostatní 
soutěžící nebo se jen tak vyhřívali na 
slunci. 

 

NÁVŠTĚVA DRAVCŮ V DS SVĚTLO V DRHOVLI 

Začátek jara nám zpříjemnila návštěva páru káňat Harrisova se 
studenty Střední lesnické školy v Písku. 
Velmi poutavý výklad o historii a tradici sokolnictví, životě dravců a 
jejich prospěšnosti v přírodě zaujal naše klienty od samého začátku. 
Dozvěděli se spoustu informací o tom, čím se nejen káně Harrisova 
krmí, jak loví, jaká je péče o dravce chované v zajetí, jak probíhá výcvik 
a jaká je výbava každého sokolníka. 
Klienti měli jedinečnou možnost si káňata zblízka prohlédnout a 
pohladit si je, právem tato návštěva sklidila velký úspěch a už teď se 
těšíme někdy příště na viděnou. Bratrům Koubovým a panu Čermákovi 
patří náš velký dík za jejich velmi milou a poučnou návštěvu. 
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SETKÁNÍ SENIORŮ NA DUBÍ HOŘE 

Po dvouleté covidové odmlce jsme 
se opět mohli těšit na setkání 
seniorů na Dubí Hoře, kam nás 
vždy každoročně zve Obec 
Drhovle. Letos se akce konala 28.5 
2022 od 14.00h v místním 
kulturním domě. Naši klienti se na 
tuto společenskou událost vždy 
velmi těší, někteří již týden 
přemýšleli co si vezmou na sebe, 
čím se ve společnosti blýsknou, jak 
si užijí mnoho zábavy, pochutnají 
na dobrém jídle a v neposlední 
řadě i na setkání s lidmi, které znají z dřívější doby. Program této akce je vždy velmi zajímavý. 
Nastal den D a my se s velkým nadšením vypravili na Dubí Horu. V sále pro nás byla připravena 
a prostřena jedna celá dlouhá řada stolů. Slavnostního zahájení se ujal pan starosta Jiří Bláha, 
který nás na začátku proslovu přivítal a popřál našim klientům velmi pěknou zábavu a poté 
shrnul dění činnosti v obci. Po něm následovala krásná taneční ukázka České besedy. K tanci 
a poslechu hrála všemi oblíbená kapela Doubravanka a tak se brzy rozjela zábava na plno. 
Klienti si nechávali zahrát písničky na přání, tancovali, zpívali a užívali dobré nálady. 
K pozdnímu obědu se podával vepřový řízek s bramborovým salátem a během zábavného 
odpoledne nechyběl ani zákusek a káva. Bylo o nás výtečně postaráno, všichni si pochvalovali 
a užívali skvělou atmosféru. Moc děkujeme Obci Drhovle a všem, kteří se na této akci podíleli 
a dopřáli našim klientům strávit hezké odpoledne. Byl to pro ně opravdu mimořádný zážitek. 
 
VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK 

Ku příležitosti dne matek k nám 
zavítaly děti ze ZŠ Mirotice. Pod 
vedením paní učitelky Pivoňkové 
odrecitovaly básničky a zazpívaly 
našim klientkám, ale i klientům 
několik lidových písní. Nechyběl ani 
tanec, při němž děti ukázaly, že 
pohyb jim rozhodně není cizí. 
Nutno podotknout, že děti při svých 
písničkách doprovázel p. Justich, 
který již s naším domovem 
spolupracuje. Z dětí vyzařoval 
obrovský elán, veselost a radost  
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z pohybu. Tato úžasná atmosféra se přenesla i na publikum, které jejich výkony opakovaně 
odměnilo potleskem. Za toto milé vystoupení děti dostaly čerstvě upečené koláčky, které 
jsme pro ně v rámci aktivizační dílny připravili a nezapomněli jsme s občerstvením ani na naše 
klienty. Po ukončení programu dětí zábava dále pokračovala hudebním vystoupením pana 
Justicha. Každý si toto odpoledne užil ke své spokojenosti a odcházel v dobré náladě. 
 
VÝLET DO ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE U JISKRŮ 

Dnešní výlet nás zavedl do 
nedaleké Kbelnice, kam jsme byli 
pozváni do zájezdního hostince U 
Jiskrů. Klienti se velice dobře 
bavili u prostřené tabule. Pan 
majitel nás pohostil kávou a 
pravými českými buchtami. 
Všichni ocenili ochotu a 
vstřícnost personálu. Milovníci 
piva neodolali a s tímto zlatavým 
mokem si připili na zdraví. 
Společné fotografování udělalo 
tečku za vydařeným výletem a již 
se všichni těší na další návštěvu. 
 
 
VÝLET NA SOCHY Z PÍSKU  

Krásné slunečné počasí nás 
s klienty vylákalo na další 
výlet, a to na náplavku ke 
Kamennému mostu v Písku. 
Zde jsme opět obdivovali 
sochy, které tentokrát 
zobrazují partnerská města 
našeho Písku. Nesmělo 
chybět posezení v cukrárně 
se zákuskem, zmrzlinovým 
pohárem a kávou. 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC V DRHOVLI 

Pálení čarodějnic je v našem 
domově již tradicí. 28. dubna 
2022 jsme na tuto tradici navázali 
a užili si čarodějnické odpoledne 
plné zábavy, muziky a opečených 
buřtíků jak se patří. Klienti 
nepodcenili přípravy na tuto 
událost a vyrobili čarodějnická 
mávátka, košťátka a nechyběla 
ani velká čarodějnice na oheň. 
Děkujeme kapele Osečanka za 
milý hudební doprovod a těšíme 
se na příštím sletu na viděnou. 
 
 
KOSMETICKÉ ODPOLEDNE 
Do pravidelných aktivizačních programů jsme pro 
klientky (ale v případě zájmu i pro klienty) zařadili 
kosmetické odpoledne. Tento čas věnujeme různým 
procedurám, na které naše klientky byly zvyklé, nebo 
které si chtějí nově vyzkoušet. Snažíme se, aby si 
přítomné dámy péči náležitě užily a cítily se co možná 
nejlépe. 
 
SPORTOVNÍ HRY S GRILOVÁNÍM ŠPEKÁČKŮ V PÍSKU 

Poslední květnové dopoledne patřilo  sportovním hrám pořádaným na zahradě našeho 
domova. Soutěžilo se v pěti disciplínách – ruské kuželky, pukec, hod kroužků na cíl, člověče, 
nezlob se a petangue. Bodované disciplíny 
doplnila nesoutěžní aktivita skládání 
hlavolamů. Všichni soutěžící byli odměněni 
diplomem, vítězové dostali medaile a věcnou 
cenu. K dobré náladě přispělo občerstvení ve 
formě výborných grilovaných  špekáčků a 
hudební vystoupení pana Justicha alias Dr. 
Klauna. Dopoledne bylo plné smíchu a 
pohody a všichni jsme si „sportovky“ náležitě 
užili. 
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NÁKUP MOBILNÍCH ZAHRÁDEK 
 
Pro mnoho našich klientek 
a klientů je odchod do 
pobytové sociální služby 
velmi traumatizující 
záležitostí. Se ztrátou 
stávajícího domova a 
sociálních kontaktů souvisí 
mnohdy i ztráta oblíbených 
činností, mezi které často 
patří práce na zahrádce. 
Zálibu v zahradničení, 
pěstování květin, ovoce a 
zeleniny však u člověka 
nelze lusknutím prstem 
vymazat. Jsme proto velmi 
rádi, že jsme v rámci 
projektu realizovaného 
Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata, s názvem „Jaro láká 
k zahradničení“, získali pro naše klienty finanční prostředky k nákupu dvou kusů mobilních 
zahrádek, zeminy a rostlin k jejich osázení. A tak ruce některých našich klientek, zvyklé 
mnohaleté práci se zeminou a rostlinami, mohou znovu pokračovat v oblíbených 
pěstitelských činnostech. Po konzultaci s našimi zahradnicemi jsme zvolily nákup bylinek do 
jedné zahrádky a květin do zahrádky druhé. Všichni jsme si sázení velmi užili, zahrádky jsou 
velkou chloubou naší zahrady a již nyní plánujeme, co si zasadíme příští rok.  
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