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Po krásném jaru přichází ještě krásnější léto. Rozkvetlé květiny, stromy a keře 

nádherně voní a teplé letní počasí se hlásí o slovo každým dnem víc a víc. Prázdniny 

se blíží rychlými kroky, obilí na polích zlátne, v lese dozrávají jahody, borůvky, maliny 

a rostou dokonce i houby. Děti už se nedočkavě těší na tábory, k babičkám nebo na 

dovolené.  

Ať už si krásné počasí vychutnáte jakkoliv, třeba jen na zahradě s knihou nebo 

na matračce v bazénu, důležité je být v pohodě a pozitivně naladění. 😊 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 

7.6. Pasování předškoláků 

12.6. Výlet dětí z MŠ – ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou 

19.6. Program ke čtení babiček a dědečků dětem v MŠ – „Zvířecí malování“ 
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PRANOSTIKY 

 

o Je-li léto bez vody, budou drobný brambory. 

o Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne 

o Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. 

o Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece. 

o Když dne ubývá, horka přibývá 

o Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

o V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

o Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

o Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje 

o V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

o Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

o Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. 

o Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel 

o Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší. 

o Svatá Anna - chladna z rána. 

o  Svatý Vavřinec - první podzimec. 

o  Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. 

o O svatém Augustinu léto opouští krajinu. 
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STÁTNÍ SVÁTKY 

Státní svátek je pro mnoho lidí jen dnem volna, kdy nemusí do práce. Málokdo 

se ale skutečně zamyslí nad tím, co vlastně tímto volnem oslavuje.  

Dva takové svátky oslavíme v červenci:  

1. Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu 

2. Upálení mistra Jana Husa  

 

5.července 

DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE  

Tento svátek České republiky se slaví jako připomenutí symbolického výročí 

příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. 

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie 

na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který 

Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. Papež Lev XIII. je v roce 

1880 svatořečil a v roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou 

také hlavními patrony Moravy. 

Svatý Konstantin (zvaný Filozof) byl mladší z obou bratrů. Patřil k 

nejvýznamnějším učencům své doby, vynikajícím teologem, řečníkem a polyglotem. 

Působil jako profesor filosofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních 

nábožensko-politických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil 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, které se stalo v průběhu staletí známějším. 

Svatý Metoděj byl starším bratrem Konstantina. V mládí pracoval jako 

byzantský státní úředník. Během společného pobytu s 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 niž se stal prvním 

arcibiskupem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Solu%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroslov%C4%9Bn%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_liturgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlaholice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_XIII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanonizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patron#Sv%C4%9Btci_jako_patroni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
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6.července 

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA 

 

Tento státní svátek se v České republice slaví jako připomenutí upálení kněze 

a reformátora Mistra Jana Husa během kostnického koncilu v roce 1415. 

Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. Jako svého svatého 

mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) uctívá 

česká starokatolická církev a pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, 

arcibiskupa pražského). Pro Církev československou husitskou je výročí jeho smrti 

fakticky největším svátkem.  

Jan Hus bývá hodnocen jako předchůdce protestantské reformace. V 19. 

století začal být díky národnímu obrození vnímán jako jedna z velkých postav 

českých dějin. Organizovány byly poutě na místa spojená s Husem i husitstvím, 

hojně byly též budovány pomníky Mistra Jana. Tradice Jana Husa byla podporována 

i po vzniku Československa v roce 1918. Především ve spojení s husitstvím byla 

posléze vyzdvihována také komunistickým režimem. Nicméně jako státní svátek bylo 

výročí upálení Jana Husa vyhlášeno až v roce 1990. 

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský 

myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. 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. 

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 

exkomunikovala jej (1411). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný 

příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán 

světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Up%C3%A1len%C3%AD_na_hranici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnick%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/1415
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%AD_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
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OMALOVÁNKY 
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HÁDANKY 

 

Bydlím v malém jablíčku,  

prokousám si chodbičku.  

Lezu, lezu, nechodím, 

návštěvy si nevodím. 

Hubený jak tkanička, 

stačí malá světnička. 

                       (červík) 

 

 

Naříkají hospodyňky,  

když mě zlobí mandelinky.  

Naříká i hospodář, 

když mě málo okopáš. 

Naříkají kuchaři, 

když se málo povaří. 

                  (brambory) 

 

 

Má to klobouček, 

jednu nožičku, 

pěkně si sedí, 

v mechu v lesíčku.  

Co je to? 

        (houba)  
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Kabátek má pichlavý,  

schovává se do trávy. 

Kdo to je? 

                       (ježek) 

 

 

 

 

Maličké zvířátko,  

zrzavý kožíšek,  

zakrátko spořádá,  

lískový oříšek. 

              (veverka) 

 

 

 

 

Ve zdi díra, 

mlsám sýra, 

to jsem celá já. 

 

Mám dvě očka, 

pozor kočka, 

ouška šedivá. 

                (myš)
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OMALOVÁNKY 
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SPOJOVAČKA 
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LETNÍ OSVĚŽENÍ 
V parném horku je příjemné se ochladit. Zkuste si doma vytvořit domácí 

limonádu či zmrzlinu.  

 

OVOCNÁ LIMONÁDA 

Budete potřebovat: 

 170 g mražených jahod 

 6 snítek máty 

 500 g dřeně z melounu 

 třtinový cukr 

Postup: 

Do skleničky vložte lístky máty a dvě lžičky cukru. Spolu s odpeckovanou 

dužinou melounu a malin dejte do odšťavňovače. Limonádu promíchejte a podávejte 

s kostkou ledu.  

Komu bude líto lahodných malin, klidně jen vše rozmíchejte a podávejte jako 

smoothie. Pro obměnu limonádu můžete zaexperimentovat a vyzkoušet různé druhy 

ovoce, třeba přímo z vaší zahrádky. 😊 

 

OKURKOVÁ LIMONÁDA 

Zelenina má velký potenciál. 

Budete potřebovat: 

 1 salátovou okurku 

 2 limetky 

 0,5 l sodovky 

 2 lžíce třtinového cukru 

 led 
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Postup: 

Oloupejte okurku a nakrájejte na menší kostky, které důkladně rozmixujte na 

pyré. Do takto připravené směsi přilijte 0, 5 l sodovky a nechte asi 15 minut v lednici 

odpočinout. Před podáváním přelijte přes sítko, přidejte limetkovou šťávu a oslaďte 

třtinovým cukrem. Servírujte s ledem a kolečkem okurky s limetkou. 

 

OVOCNÁ ZMRZLINA 

Budeme potřebovat: 

 500 g předem zmraženého ovoce (jahody, lesní směs, meruňky, broskve) 

 2-3 lžíce cukru podle sladkosti ovoce 

 1 kelímek zakysané smetany 

 trocha studeného mléka, nejvýš 100 ml 

Postup: 

  Všechny suroviny kromě mléka umístěte do kuchyňského robota se sekacím 

nástavcem, případně do výkonného mixéru. 

 

Zapněte na plné obrátky a pozvolna přilévejte mléko – ale jen malinko, aby 

se obsah nádoby mohl spojit dohromady. Pár lžic úplně stačí. Když to přeženete, 

uděláte si ledový ovocný koktejl, ne zmrzlinu. Raději, místo přilévání mléka, 

několikrát zastavte robota, stěrkou promíchejte obsah nádoby a pokračujte v 

mixování. 

 

Mixujte, dokud nevznikne mražený krém, asi půl minuty až minutu. Ihned 

podávejte. Pokud byste tuhle zmrzlinu chtěli zmrazit, počítejte s tím, že tím 

přestane být tak hebká a krémová. 
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PÍSEŇ 
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Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Kampak letos - kdo to ví? 

 

K babičce a dědovi, 

chytat kapry u rybníka, 

hrát si s dětmi na vodníka, 

sjíždět řeky, zlézat skály, 

ať sluníčko hřeje, pálí ... 

 

Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Do tábora s kamarády, 

poznat nové zámky, hrady, 

 

nové kraje, nové tváře, 

kolem ohně, při kytaře. 

Nebo moře s vodou slanou? 

Po prázdninách na shledanou. 

                   Petr Sedlák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám krásné a prosluněné prázdniny! 
 


