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PRANOSTIKY 

Říkanka na březen 
Březen, což je píseň stará, 

počátek přináší jara, 
liší sice mis trošičku, 

Slavnost Pepíček a Pepíčků 
 

přičemž ale mrzne dále, 
k větší „zemských rájů“ chvále. 

přesto činí zlý však Březen, 

za kamna že ještě lezem ... 
  

Měsíční pranostiky 
Špatná orba špatná setba horší jest než stará kletba. 
Suchý půst - úrodný rok. Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda Na svatého Josefa odkud vítr fouká odtud 
nepřízeň kouká. 
Po březnových větrech přijde květen. Mnoho mlh v březnu znamená mlhavé léto. 
Každá mlha v březnu přináší za sto dni déšť nebo bouřku. 
Březen bez vody, duben bez trávy. Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu nevyhání. 
V kožichu sij jařinu, v košili ozimu. 
Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 
Svatý Josef s tváří milou konči zimu celou. Pěkně-li na svatého Josefa, bývá dobrý rok. Je-li na květnou neděli 
hezky, následuje dobrý rok. 
Kam se první bouřka honí, všecky ostatní tam táhnou po ní. 
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu. O svaté Balbíně je už u nás po zimě. 
 
Jakmile trochu dovolí počasí, urovnáme záhony, vyhrabeme a pohnojíme trávníky. Do volné půdy vyséváme 
zeleninu a některé květiny. Sázíme, přesazujeme trvalky, keře a stromy ovocné i okrasné. Na polích jeteloviny a 
jařiny se vláčejí a válí. Réva se odkrývá a provádí se hlavní řez, hluboké kypření a vysazují se nové vinice. 
 
Popeleční středa, kdo nemá kožíšek, promrzne až běda. 
Bude-li ve Středu popeleční vítr nebo vichr, pak celý půst větrný bude. 
Studený březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 
Březen bez vody, duben bez trávy. 
Kolik březnových mlh, tolik červnových lijáků. 
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po ně sáhl. 



Březnový sníh zaorati jist jako když pohnojí. 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 
Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu. 
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. 
 
. 

Říkanka na duben 
Duben známý vrtkavosti 
patronem a nestálosti, 
jemuž věřit není radno 

dělat nám o Velkonocích 
krásně, déšť i sníh a chladno. 

 
V rozmaru on rotmilém 

rád posílá aprílem 
což i dámy dělaj rády 

někdy též i slavné vlády... 

  
Měsíční pranostiky 

Vrtkavý moc duben na vrabce má buben; ač se zdráhá - marná věc, jaro musí přijít přec! 
Prší-li na svatého Jiří, zmokne s ním i drak. Když záhy trn rozkvétá, jsou také trnky brzo. 
Dubnové počasí je jako ženská móda. Suchý půst, úrodný rok. 
Když záhy trn rozkvétá, záhy se žito zametá. 
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Březen suchý, duben mokrý naplňuje sudy i pytle 
Když vlaštovice letí, jest znamení podletí. 
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a k senu přístup radný. 
Záhy-li kosu slyšeti, můžeš se, rolníku, těšiti. Jaro přízeň - léto trýzeň 
Bouřky v dubnu zvěstují mokré léto. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se již mrazu strom. 
Duben má dáti květnu půl listu. 
Na svatého Vojtěcha má se vrána schovat do žita. 

 
Provádíme veškeré opožděné výsevy, záhony okopáváme a zbavujeme plevelů. Rozesazujeme různé trvalky, 
sejeme hrách, fazole a letničky. Je-li teplé počasí, vysazujeme na záhony salát, kedlubny a košťáloviny. 
Opakujeme postřik stromů ochrannými prostředky před rozkvětem. Kvetoucí broskvoně a meruňky podle možností 
na noc kryjeme před mrazem. 

 
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. 
Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví. 
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim přináší požehnání. 
O svatém Vojtěchu chladno dobytčeti i člověku. 
O svatém Vojtěchu před zimou pod střechu. 
Před Jiřím sucho, po něm mokro. 
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
Na Filipa a Jakuba, koníček si travičky naškubá. 
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. 

 

2. MASOPUSTNÍ PLES 

Sdružení  tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. si   dovoluje pozvat všechny zájemce  na „2. Masopustní ples 

(ne)jen pro zdravotně postižené“, který se bude konat v sobotu 18. března 2017 od 19.00 hodin v sále Centra 

Babylon v Liberci. 

K tanci i poslechu Vám zahrají Country Gang Cvikov a Vokokál band Liberec, vystoupí  soubor Taneční a 

pohybové školy ILMA Turnov . Vstupné-držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P-200,- Kč, Ostatní 250,- Kč. Doprava 

v rámci Libereckého kraje zajištěna. Zájemci se  musí přihlásit u E. Zemanové-723594459. 

SETKÁNÍ K MDŽ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa připravují na    

14.března 2017 od 14.00 setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen. Setkání se uskuteční v prostorách 

Komunitního centra,(Senior klub) Školní 2213 Česká Lípa. Hudební doprovod p. V. Měkoty. Občerstvení.  



Zájemci se mohou do 12. 3. 2017 přihlásit u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). 

Účastnický poplatek je 50,- Kč 

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat 

dne 14.  března 2017 od 13.00. POZOR!!! Změna místa konání. ČLENSKÁ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ 
v KOMUNITNÍM CENTRU(Senior klub), Školní 2213, Česká Lípa. 

PROGRAM: Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatele zápisu; Zprávy o činnosti a hospodaření za r. 

2016;Členská základna a placení příspěvků;Různé;Diskuse;Usnesení a závěr 

Na čl. schůzi si můžete zaplatit příspěvky. Členský příspěvek je 100,- Kč za rok. Prosím, vezměte si s sebou 
čl.průkazy a příslušnou finanční částku.Nemůžete-li se schůze zúčastnit osobně, můžete se nechat zastupovat na 
základě plné moci-kontaktujte E. Zemanovou nebo Z. Zahrádkovou.  

OZDRAVNĚ-EDUKAČNÍ POBYT 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá ve dnech 7. -9. 4. 2017 ozdravně-edukační víkendový 
pobyt pro  rodiče(prarodiče) s dětmi od 7 let,seniory a osoby se zdravotním  a kombinovaným postižením  
v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. Cena pobytu :1300,- Kč.-pro členy organizací ZP, pro ostatní 1500,- 
Kč. Přihlášky a bližší informace  u E. Zemanové-723594459, Z. Zahrádkové-606161859.Ještě máme několik 
volných míst. 

JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIĚNÝCH A SENIORŮ 

JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ seniorů a osob se zdravotním postižením se bude konat ve dnech 10. -13. 4. 2017. 
Součástí výstavy je i soutěž „O nejkrásnější velikonoční zahrádku“.  Výrobky na výstavu můžete dodávat v týdnu 
od  2.4. -6.4. 2017 do Komunitního centra, Školní 2213, Česká  Lípa. Výstava bude otevřena- Pondělí 10-16,30; 
úterý, středa-9-16,30, čtvrtek-9-12 hod. Bližší informace na tel.723594459 nebo 606161859. 

ARTETERAPIE 

Pravidelné setkávání v arteterapeutické dílně probíhá nyní vždy 1x za 14 dní ve středu od 13.00 hod. 

v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. Nejbližší termíny: 1. 3., 15. 3., 22.3..2017. 5.4., 19.4., 

3.5.2017. 

KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Kurz znakového jazyka probíhá každé úterý od 15.00 hodin v Komunitním centru, Školní 2213 Česká 

Lípa. 

KURZY PRÁCE s PC 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v pořádání kurzů „Práce s PC pro 
začátečníky“. Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859). 
Kurz má 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, cena celého kurzu 500,- Kč. 

DŮLEŽITÉ!!!              VYDÁVÁNÍ EUROKLÍČŮ 

Upozorňujeme všechny zájemce, že Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje ve 
vydávání Euroklíčů.  

K čemu je dobrý Euroklíč? Zajištuje  rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a 
technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených 
jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již obsazeno přes 650 míst 
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.) Každé místo osazené 
Eurozámkem je označeno pamětní deskou. 



Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem? Cílové skupiny, které jsou uvedeny dále, 
potřebují ke své hygieně vybavené a čistě prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. 
Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a braní jejich zneužívání nežádoucími skupinami 
(např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).  

Kdo kde může získat zdarma Euroklíč? Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a 

ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 

chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a močovými 

dysfunkcemi, který má bydliště v Libereckém kraji. Je nutné doložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP 

či ZTP/P.U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do EVIDENČNÍ karty EUROKLÍČE napsáno, že patří 

do některé z cílových skupin. Euroklíče můžete získat ve Sdružení tělesně postižených Česká lípa o.p.s. 

Kontaktní osobou je Eva Zemanová – 723 594 459. Naleznete ji v Komunitním centru  v České Lípě, 

Školní 2213  ve dnech –po,út.,stř.,čtv. 9.00-12.00(raději vždy předem zavolejte)a také v Komunitním 

centru v Doksech(Komenského 47)každé pondělí od 15.00- 17.00 hod., kdy poskytuje odborné sociální 

poradenství a zajišťuje provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. 

MANIKÚRA A PEDIKÚRA U VÁS DOMA 

Chcete si nechat udělat pedikúru a nevíte kam se obrátit? Máme pro Vás doporučení- můžete využít 
služeb manikérky a pedikérky Ivči Charvátové-mobil 723891114, e-mail:Ivana.Charvatova@semail.cz. 
Na základě domluvy přijde k Vám domů. Provádí pedikúru i u nemocných diabetem. 

CENÍK  KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  Sdružení tělesně postižených Česká 

Lípa o.p.s. 

Mechanický vozík- skládací    7,- Kč/den 

Schodolez pásový   15,- Kč/den 

Schodolez tříkolečkový  15,- Kč/den 

Sedačka na vanu  40,-  Kč/měsíc  

WC židle-pevná   30,- Kč/měsíc 

WC židle-kolečka   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC   30,- Kč/měsíc 

Nástavec na WC s madly   50,- Kč/měsíc 

Kloubové chodítko   70,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-čtyři kola 

(sedačka+košík) 

  80,- Kč/měsíc 

Chodítko skládací-tři kola  70,- Kč/měsíc 

Podpažní berle zdarma 

Francouzské hole zdarma 

Vycházková hůl zdarma 

Antidekubitní matrace 250,- Kč/měsíc 

Postel elektrická polohovací 300,- Kč/měsíc 



400,-Kč/měsíc 

Motomed 150,- Kč/měsíc 

Ametystová Bio-Mat podložka malá(Zakoupeno 

díky podpoře JaT) 

při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    50 Kč/den; při kratší 

zápůjčce pak 70Kč/den 

Ametystová Bio-Mat podložka-velká při zápůjčce min. na 5 dnů se platí    140 Kč/den; při kratší 

zápůjčce pak 170Kč/den 

 

Frolovův dýchací trenažér((Zakoupeno díky 

podpoře JaT) 

10,- Kč/den 

Rotoped 150 Kč/měsíc 

 

VÍTE, ŽE… 

Alzheimerova choroba se rozvíjí postupně v několika letech. Existují určité příznaky kterým je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost. Tyto příznaky lze shrnut do desíti bodů:  

1. Potíže zejména s krátkodobou pamětí 
Ztráta paměti která narušuje každodenní život. Jeden z nejčastějších příznaků Alzheimerovy choroby, 
a to zejména v časných stádiích je zapomínání nedávno získaných informací. Jiné příznaky zahrnují 
neustálé zapomínání důležitých výročí nebo událostí. Také opakované žádosti o stejné 
informace.Zapomínání jmen nebo události, na které si postižený vzpomíná později. 
2. Problémy při plánování nebo řešení každodenních úkolů.  
Zhoršené schopnosti zvládat dříve samozřejmé úkoly, práce s čísly, plánování rozpočtů a zhoršené 
soustředění.  

3. Potíže s dokončením běžných úkonů doma, v práci, nebo ve volném čase.  

Lidé s Alzheimerovou chorobou často jen obtížně dokončují každodenní běžné úkoly.  Mohou mít 
problémy zajet na známá místa, nebo si pamatovat pravidla oblíbené hry.  Občas potřebují pomoc s 
tak samozřejmými úkony, jako nastavení mikrovlnné trouby, nahrávání televizních pořadů a podobně. 

4. Dezorientace v čase, prostoru či místě. 

Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou ztratit přehled o čase či ročních obdobích. Mohou mít potíže 
pochopit něco, co se neděje v daný okamžik. Někdy nevědí, kde jsou, nebo jak se tam dostali. Typicky 
také zapomínají který je den, ale vybaví si to později 

5. Neporozumění vizuálním obrazům a prostorovým vztahům 

Určitým znakem postupující choroby mohou být potíže se čtením, úsudkem vzdáleností a stanovením 
barvy nebo kontrastu.  Z hlediska vnímání se může přihodit, že projdou kolem zrcadla a představují si, 
že v místnosti je někdo jiný, také občas nemusí rozpoznat svůj vlastní odraz.  Typický je také 
zhoršující se zrak způsobený šedým zákalem. 

6. Problémy s mluveným i psaným projevem 

Chorobu mohou doprovázet potíže se zapojováním se a setrváním v konverzaci. Postižení mohou 
uprostřed konverzace ztratit niť a odmlčet se, protože mají potíže s nalezením správného slova, nebo 
pojmu. Mohou začít hovořit nesrozumitelně.  

7. Ztráta předmětů a následný problém s jejich nalezením 

Postižení chorobou nezřídka umísťují předměty jako brýle, nebo ovladač k TV a podobně, na 
neobvyklá místa, která si nepamatují.  Ztracené předměty nejsou schopni nalézt. Jsou přesvědčení, že 
jim ztracené předměty odcizil někdo z jejich okolí. S postupující chorobou se tyto případy stupňují.  

8. Zhoršená nebo špatná schopnost úsudku 



Alzheimerova choroba může způsobit zhoršení úsudku nebo rozhodování. Projevuje se to například 
při nakládání s penězi.  

Také nevěnují přílišnou pozornost osobní hygieně a vhodnému oblékání třeba s ohledem na aktuální 
počasí. 

9. Nezájem o zaměstnání nebo společenské aktivity 

Postižení Alzheimerovou chorobou mohou začít projevovat nezájem o společenské a volnočasové 
aktivity, jako jejich dosavadní záliby, nebo sport. Provázejí je zvýšené stavy únavy a snížený výkon v 
zaměstnání.  

10. Změny nálady a osobnosti  

U postižených lze pozorovat podrážděnost pokud dochází k narušení rutinních aktivit. Chovají se 
zmateně, podezíravě, depresivně, bojácně či úzkostně.  Mohou být snadno narušeni doma, v práci, s 
přáteli, nebo v místech, kde jsou vytrženi z jejich zóny pohodlí.  

* * * * * * *  

BOTY UŽ JSOU DNESKA TAK PROPRACOVANÉ, ŽE UŽ SKORO ANI NEPOTŘEBUJETE 
NOHU!  
1.díl 
 
Aneb, jak vlastně funguje lidské chodidlo. 
Naše nohy nás celý život nosí. Chodidla jsou jedním z nejcitlivějších míst na našem těle. Přesto je tak 
málo vnímáme a často toho o nich málo víme. 
Z toho vyplývají různé potíže. Fyzické i vnitřní. Problémy s klenbou, vybočené palce, zarůstající nehty, 
křečové žíly, potíže s kotníky, s koleny, s bederní páteří, vypouklé břicho nebo i pocity „odpojení“ a 
nestability v životě. Naše chodidla souvisejí se sebe láskou, péčí o sebe, pevnou základnou, stabilitou a 
radostí ze života. 
Vše v tomto článku platí samozřejmě jak pro dospělé tak i pro děti. 
Jak vlastně chodidlo funguje? 
„Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce a umělecké dílo,“ napsal kdysi Leonardo da Vinci. 
Je složeno z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Ne nadarmo tedy chodidla obsahují čtvrtinu všech kostí 
v našem těle. 
Proč nám však naše nohy často nefungují? Odpověď je jednoduchá. Nepoužíváme je! 

 
Herec Jaroslav Dušek pronesl: „Vyvíjely se čím dál tím lepší boty, které pěkně podepírají nohu. 
Podepírají chodidlo, krásně drží kotník, perfektní boty, opravdu. To už ani nepotřebujete nohu.“ 
A to je, bohužel, naprosto přesné… 

 
 Klenba funguje pod tlakem! Podepřete ji a začne se bortit. 
Víte, jak funguje klenba, když ji vyskládá kameník? A viděli jste jej někdy, že by po jejím dokončení 
jakékoliv místo klenutého oblouku zespodu podložil? Ne a proč? Začala by se bortit. Klenba, jako 
taková, totiž funguje na bázi tlaku, který je na ni shora vyvíjen. Čím větší je tlak, tím blíže se jednotlivé 
kameny k sobě semknou, to je způsob jakým klenba plní svoji funkci. Vypodkládání nožní klenby tedy 
nevede k nápravě plochých nohou, je tomu právě naopak. 
Když něco na těle nepoužíváme, ochabne to a degeneruje! 
Představte si, že byste svoji šikovnou a tolik citlivou ruku začali zavírat na 10 (nebo i 12 či 15) hodin, 
každý den, do neforemné, tlusté „krabičky“,  která by navíc byla menší než Vaše ruka samotná. Po 
několika měsících byste pozorovali znatelný rozdíl v citlivosti, tvaru, šikovnosti i celkové funkci Vaší ruky. 
Prsty by se Vám zkroutily, svaly ochably, kůže by zbledla, dost možná by Vám ruka začala zapáchat 
podobně jako některým nohy. A nejen to, bylo by to znát i na rozvoji a síle Vašeho předloktí, síle a 
mobilitě ramene, tvaru a kondici Vaší hrudní i krční páteře. 
A s nohou je to naprosto stejné! Většina v dnešní době vyráběných bot svým tvarem a pohyblivostí zcela 
neodpovídá přirozenému tvaru a funkci lidského chodidla! 
A jelikož v těchto botách trávíme velkou část našeho života, vybírá si to svou daň. Vybočené palce, 
zarůstající nehty, zhroucené klenby, křečové žíly, problémy s kotníky, s koleny, s kyčlemi, s bedry nebo i 
s krční páteří, to vše často začíná u našich bot. 

 
Věděli jste, že každoročně se zraní kolem 65-80% všech běžců? A věděli jste, že výzkumy ukazují, že 
čím dražší běžecké boty, tím větší procento zranění? 



 
 Chodidlo ve tvaru boty nebo bota ve tvaru chodidla? 
Lidská noha je přirozeně široká, s prsty do široka roztaženými a oddělenými od sebe. Proč je tomu tak? 
Odpověď je jednoduchá: Stabilita! 
Pro lepší vysvětlení si poodskočíme do říše zvířat. 
Zvířata chodící po čtyřech netráví příliš času na jedné noze. J Většinu času tráví na dvou a více 
končetinách naráz. Jejich základna opory (místo pod a mezi končetinami, o které se zrovna opírají) je 
tedy sama o sobě široká a nepotřebují prsty pro její rozšíření ani pro stabilizaci. Jejich končetiny bývají 
zakončeny malými oválnými packami či kopyty. 
Oproti tomu zvířata chodící po dvou mají svou základnu opory podstatně menší (jen jedna nebo dvě 
končetiny naráz). Čím širší je základna, tím větší je stabilita a to je důvod, proč mají tyto druhy zvířat 
dlouhé, do stran rozestoupené prsty a široká chodidla. Naprosto stejně je tomu přirozeně i u 
člověka. 
My dnes však kašleme na přírodní zákony, děláme si z nohou „kopýtka“ a ubíráme si tím stabilní půdu 
pod nohama. To s sebou nese určité následky. Abychom se vůbec udrželi na nohou, naše tělo si muselo 
najít způsoby, jak vyrovnat tento nedostatek opory, a tak jsme si začali vyvracet kotníky, kolena, bederní 
páteř, atd. 
 Opírejte se o palec, jinak se rozlučte s podélnou klenbou, plochým břichem a přivítejte potíže 
s kotníky, koleny a bedry. 
Chcete-li vytvořit podélnou klenbu, opírejte se o svůj palec! Palec je základním oporným prvkem našeho 
chodidla. K tomu, aby mohl správně pracovat a tím i budovat podélnou klenbu, se ale potřebuje 
nacházet ve své přirozené pozici. 
A to je obvykle kámen úrazu. Klasického boty ji totiž většinou deformují. 
Jak to pak následně vypadá v praxi? Nastíním Vám dvě nejčastější možnosti: 
1. Bota je úzká, palec nemá potřebný prostor, a tak se stáčí dovnitř, pod ukazovák. Jelikož palec jako 
oporný prvek chybí, kotník se zbortí dovnitř a tím najdeme stabilitu. Vedle lámání kotníku je však tato 
změna polohy doprovázená také přílišným napětím kolene (z vnitřní strany), povolením vnitřního břicha 
a deaktivací hýždí.2. Bota má tuhou podrážku a zvednutou špičkou. To nás nutí, abychom palec drželi 
nahoře a neopírali se o něj. Tělo tak musí najít stabilitu jinak. Přeneseme váhu o něco více dozadu 
(často více na vnější hranu chodidla), propneme koleno, vystrčíme zadek a prohneme bederní páteř. 
Následkem tohoto kompenzačního manévru velice trpí kolena, doslova si je totiž vyvracíme (lámeme). 
Takovéto propnutí kolene deaktivuje svaly a přetěžuje vazy, které jej přirozeně stabilizují. Po čase si tím 
kolena oslabíme a velice zvyšujeme riziko prasknutí kolenních vazů. (Troufám si tvrdit, že je to 
nejčastější příčinou prasknutí kolenních vazů.) To ale není vše. Vyvracíme si tím i bederní páteř, tlačíme 
na ploténky a deaktivujeme vnitřní břišní svaly. Ty ochabují a břicho ve spodní části „vylézá ven“. 
V neposlední řadě tím trpí také kotníky, kyčle či páteř krční. 
Pokud se opřeme o svoje palce, naskočí podélná klenba, kotník, koleno, pánev se srovnají do správné 
polohy a zaktivují se hýždě i vnitřní svaly břicha. 
Stlačené prsty alias kam se poděla příčná klenba? 
 
Prsty potřebují svůj prostor! V klasických botách jsou prsty často zmáčknuté, skrčené, zvednuté. To vše 
jim brání vykonávat jejich přirozenou funkci, reagovat na podněty zespodu, stabilizovat, chápat se a při 
tom budovat příčnou klenbu. Ruka je tady opět výborný příklad. Nasimulujeme si, co se děje s našimi 
chodidly v botě. Stlačíme prsty k sobě, skrčíme je a trochu nadzvedneme. Ihned je patrné, že příčná 
klenba se vypne. 
Všimněte si, jak vylezou kůstky, které jsou její přirozenou součástí. Na ty pak šlapeme, mačkáme si je, 
tvoří se okolo nich mozoly, tlačí nám na nervy a nemůžeme chodit. Toto je opravdu častý problém (v 
pokročilejší fázi projevu). Především ženy nosící lodičky budou moc dobře vědět, o čem mluvím, ale 
těmito potížemi trpívají i muži. 
Naopak jakmile prsty roztáhneme do jejich přirozené šířky a klenba nám opět nádherně naskočí. Je to 
opravdu jednoduché. 
Roztáhnout a "chytit", to je to, co naše nohy potřebují a také způsob, jak posilovat a vybudovat si 
stabilní příčnou klenbu. 

2.díl 

CHODIDLA VE TVARU BOT NEBO BOTY VE TVARU CHODIDEL?  
Aneb, jak vlastně vybírat (bosé) boty. 
Z prvního dílu víte, že ploché nohy, vybočené palce, potíže s kotníky, koleny, bederní páteří nebo i 
vypouklá břicha nejsou v naprosté většině případů následkem genetického dědictví. Jsou spíše 
následkem dědictví kulturního. Jednoduše řečeno, po svých předcích nedědíme jen naše tělo, ale i 
způsob, jak uvažujeme, hýbeme se nebo si vybíráme svoje boty. 
Už také chápete, že volba obuvi je velice důležitá. Jdeme tedy na to! 



Vše, co zde uvedu, platí samozřejmě i pro obuv dětskou! 
Věděli jste, že podle výzkumů převážná většina dětských bot neodpovídá tvarem přirozenému tvaru 
dětského chodidla? Lidská noha se totiž přirozeně ve špičce rozšiřuje. 
A to není vše, převážná většina neodpovídá ani svou funkcí! 
Je smutné, že v dnešní době stále ještě obouváme děti do bot, které jsou vyráběny podle dávno 
vyvrácených mýtů typu: „Pro správný vývoj je potřeba podepřít klenbu.“ „Pro správný vývoj je potřeba 
fixovat kotník.“ „Je potřeba vyvýšit patu.“ atd. 
Bosé boty 
Já sám si volím a nanejvýš doporučuji tzv. bosé boty. Vivobarefoot, Feelmax, atd. Ve většině z nich se 
totiž snoubí všechny potřebné vlastnosti, které by bota měla mít. 
Ne všechny značky, které se „bose“ tváří, bosé jsou. A dokonce, ne všechny modely od osvědčených 
bosých značek budou pro Vaši nohu skutečným požehnáním. Na konci článku konkrétní značky 
doporučím. Každý jsme ale unikátní a tak je třeba, abyste vzali zodpovědnost do vlastních rukou (nebo 
nohou? ) a naučili se rozpoznávat, co Vaše noha opravdu chce a co potřebuje. 
Sám nosím „Vivo“ už téměř 3 roky a moje noha doznala značných změn. Vlastně, nejenom noha. I pocit 
z chůze, čekání na autobus či řízení auta. Když jsem je poprvé nazul, něco uvnitř mě se začalo 
usmívat. Začal jsem cítit svoje nohy! Chůze, která pro mě byla do té doby obtížná a stála mě hodně sil, 
se najednou proměnila v zajímavé a objevné dobrodružství. 
Boty ve tvaru chodidel nebo chodidla ve tvaru bot? 
V bosých botách si uvědomíte to, co jste do té doby necítili, a sice že klasická obuv chodidlo v jeho tvaru 
i funkci omezuje a ono se musí přizpůsobovat limitům boty. Jakmile ale zjistíte, že existuje i obuv, která 
se přizpůsobuje Vašemu chodidlu, dost možná nebudete ochotni vrátit se zpět. Klasická bota Vám bude 
připadat jako „vězení“ pro nohu, zkrátka něco jako trest. 
V bosých botách už jsem toho zažil opravdu hodně. 
A nejen já. Většina mých klientů je také nosí. Vzpomínám si teď na příběh jednoho z nich, muž kolem 
50, který měl velké potíže se svým chodidlem. Kvůli zborceným klenbám mu kůstky tlačily na nervy a 
bolest mu vystřelovala do celé nohy. Velmi jej to omezovalo. V chůzi, ve sportu, v pohodlném životě. 
Vyzkoušel lékaře, fyzioterapeuty, drahé ortopedické vložky na míru. Bez úspěchu. Když už měl 
domluvenou operaci, dostal se ke mně a já jej přesvědčil, aby to zkusil s bosými botami. Boty si koupil, 
obul, bolest přestala a on řekl, že už je nesundá. 
  
Jak tedy vybírat boty 
Bota by měla splňovat následující kritéria: 
1. Široká a prostorná špička pro volný pohyb prstů! 
Zužující se špička je zásadním nedostatkem moderní obuvi! Dokonce ne všechny bosé boty "komfort" 
široké, prostorné špičky poskytují. Rozhodně se ale vyplatí vybírat si podle tohoto kritéria. 
Neznám (pro nohu) nic horšího, než když se prsty mačkají (proč je to špatné si můžete připomenout v 1. 
díle), a jakmile se i Vy k tomuto tlaku stanete opět citlivými, už asi nebudete ochotni vrátit se zpět. 
Boty by měly být nejenom široké, ale i dostatečně dlouhé. Uvádí se, že alespoň o 6-8 mm větší než 
je Vaše noha v zatíženém stavu. (Samozřejmě ta větší noha! Je celkem obvyklé, že každé chodidlo má 
jinou velikost.) Navíc pozor! Počítejte, že se Vám noha cca po roce chození v bosých botách roztáhne, 
„nasvalí“, a potřeba prostoru v botě se může o něco zvětšit. 
Můj vtipný příběh: Já, když jsem poprvé před třemi lety zavítal do obchodu s bosou obuví, na nohou 
klasické boty velikosti 42,5, nestačil jsem se divit. Prodavačka mi, po dlouhém diskutování a zkoušení, 
řekla, že moje velikost je 45. „Vždyť to jsou lodě,“ myslel jsem si, necítil jsem okraje bot, noha mi v nich 
doslova plavala. 
Nakonec jsem dal na její doporučení, přesto, že jsem se cítil z té velikosti nesvůj. Ten pocit však trval jen 
chvilku. Uvědomil jsem si, že jsem si nohu v botách vlastně vždycky hrozně mačkal. 
No, a chozením v bosých botách se moje noha začala měnit. Roztáhla se, nasvalila a já už nebyl 
ochotný, vtěsnávat ji do klasických bot. Nyní, po těch letech, mohu potvrdit, že změna je to opravdu 
velká. Do bot menších než 46 se nyní prostě pohodlně nevejdu. 
Ne u všech je ale rozdíl v číslování takto markantní. Má žena kdysi nosila klasické 37. Pak přešla na 
bosé 37 a ty jí také sedly skvěle. Tohle je zkrátka individuální. 
 
2.Celé chodidlo v jedné rovině 
Vyzujete-li si botu, zjistíte, že noha je rovná. Nemáme zvednutou patu, nemáme zvednutou špičku. 
Většina klasických bot však tyto znaky nese, zejména zvýšenou patu má opravdu převážná většina. Je 
to moderní výmysl, který neskýtá žádné mechanické výhody, naopak, čím více je pata zvednutá, tím 
více se ohýbají prsty, noha klouže dopředu a už se nám bortí příčná klenba (viz 1. díl). U bosých bot se 
zvýšené paty bát nemusíte, ale doporučuji, abyste volili raději ty modely, které nemají ani špičku moc 
zvednutou! (Zvednutá špička = neopírání se o palec a už si vyvracíme koleno, lámeme bedra a 
pěstujeme vypouklé bříško - viz 1. díl). Zkrátka čím rovnější, tím lépe. 



  
3.Inteligentní podrážka, BEZ podpory klenby, která chodidlu dovolí cítit, vnímat a reagovat na 
povrch, po kterém šlapete. 
To je totiž způsob, jak noha pracuje, posiluje se a udržuje v kondici. Pokud má bota podporu klenby, 
vzduchové bubliny, mřížkování či podobné výmysly ve své podrážce, mají tyto za úkol pohlcovat 
„nárazy“, vyrovnávat nerovnosti a stavět nohu do určité pozice, zkrátka dělat to, na co je naše noha 
přirozeně „vyrobena“. Je dokázáno, že čím více se toho bota snaží udělat za naši nohu, tím menší má 
noha šanci plnit svou přirozenou funkci, ochabuje, chřadne a bývá to začátek potíží nejenom 
s chodidlem, ale i s jinými částmi našeho těla. 
 4. V neposlední řadě je důležité, aby Vám boty prostě seděly. Opticky (boty totiž vypovídají poměrně 
hodně o naší osobnosti), ale i pohodlností. 
U žen se setkávám se smutným scénářem, a tak jej zmíním. Nosí podpatky, aby si připadaly štíhlejší a 
atraktivnější nebo dokonce proto, aby si nepřipadaly „malé a tlusté“. 
A tak mi dovolte, dámy: „Pro nás jste krásné a úžasné, v podpatkách nebo bez!“  Pokud Vám někdo říká 
opak, neposlouchejte ho. Ten člověk za to nestojí. Podpatky noste, pokud Vám dávají niterný pocit 
radosti, ale ne kvůli někomu jinému. Nehledě na to, že právě díky podpatkům a podobným botám je 
chodidlo deformováno, hýždě a břicho fungují méně a ve výsledku se na nich ukládá více tuku.  
  
Ponožky 
I ponožky mohou stlačovat prsty k sobě. Pokud to dělají, chodidlo nevykonává svou práci stoprocentně, 
a tak si vybírejte takové, které Vám prsty nemačkají. Nebo rovnou ty prstové. 
 
Boty na běh 
S botami na běh je to naprosto stejně, jako s těmi na běžné nošení.Čím více se toho bota snaží udělat 
za naši nohu, tím více škody to často napáchá.Výzkumy ukazují, že čím dražší běžecké boty, tím větší 
procento zranění.  
Čím měkčí je podrážka, tím více noha v poslední chvíli dupne, aby získala potřebnou stabilitu, a tím 
VĚTŠÍ je tedy i výsledný otřes pro naše klouby.Navíc, běžecké boty se zvýšenou patou (což jsou snad 
všechny běžné běžecké boty) zdeformovaly náš běžecký styl, a tak se ročně zraňuje 65-80% všech 
běžců. 
  
Buďte k sobě citliví, nejen při výběru bot, ale i při případném přechodu na bosou obuv! Může se 
totiž stát, že pokud jste celý život nosili obuv klasickou, Vaše chodidla toho budou mít po čase chození 
v bosých botách „plné brýle“. Prochladání, bolavé achilovky, bolesti plantární fascie, to vše se může 
objevit, ale pouze to říká, že na to jdete moc zhurta. Netlačte na sebe, pro některé z Vás to bude zkrátka 
proces. 
Lépe se vyrovnat s přechodem na bosou obuv, posílit a zároveň uvolňovat nohu, rychleji nastavit tělo do 
správné polohy nebo i lépe a rychleji regenerovat, je-li toho na Vaši nožku hodně, pomůže Přirozený 
pohyb (viz 3. díl a nebo Osobní Lekce). 
  
Kde koupit bosé boty? 
Ahinsashoes.cz – České, veganské a eticky vyráběné barefoot boty. Navíc, zadáte-li při objednávce 
slevový kód PRIROZENYPOHYB získáte 10% slevu. 
Vivobarefoot.cz – První značka, která ovládla český trh s bosou obuví a na dlouhou dobu i moje srdce. 
Mně se prostě líbí, jak Vivo vypadají. 
Naboso (V. P. Čkalova 6, 160 00 Praha 6; naboso.cz) – Obchod s největším výběrem i nejširším 
zastoupením bosých světových značek u nás i na Slovensku. Mými favority jsou Vivobarefoot, Feelmax, 
 české Ahinsa a začínám přemýšlet i nad Sole Runner. Z dětských bych vybíral mezi KidoFit, Zeazoo, 
Feelmax, holínkami Vivobarefoot a možná i Sole Runner. 
I v tomto obchodě Vám mohu zprostředkovat slevu a to 5%. Slevový kód zní BENODIS (použijte při 
placení u pokladny či v eshopu). 
PS: Zase to ale s těmi botami nepřehánějme. Není tomu tak dávno, co naši předci nosili boty nanejvýš 
do školy nebo do kostela a dnes už v nich některé děti dokonce i spí. Ano, spí! Vozí se v kočárku, na 
nohou malé roztomilé botičky, ve kterých se jim paří nožičky, mačkají prstíky atd.  
Z nošení bot se stala tak trochu „posedlost“ a na každou příležitost už asi najdeme „speciální botu“. No, 
a tak si někdy myslíme, že bez bot na běh, na lezení, na tenis, na túru, na doma, nebo s žirafkou … to 
vlastně ani nejde. 
Všechny potřebné mechanismy jsou ale od přírody zabudovány už v samotné noze, a čím více ji 
stimulujeme, tím více se na ni můžeme následně spolehnout. 
I ta sebebosejší bota může být někdy omezením, a tak, pokud to jde, buďte co nejvíce úplně naboso. 
Doma, na zahradě nebo kde je Vám milé. Nic vás to nestojí a Vaše tělo se Vám za to odvděčí. I Vaše 
děti budou pravděpodobně nadšené  



Dobrou alternativou na doma jsou i protiskluzové ponožky. 
Vnímejte svoje nohy, opírejte se o svoje palce…svět bude o něco barevnější a radostnější  

**************************************** 

MASOPUST 

 

Masopust (lidově ostatky, fašank, morav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní 
svátek,jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří 
králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v 
rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s 
předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva jako je Bakchus. 

V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč 
maso“). Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly 
taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, 
spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány 
ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a 
končí taneční zábavou. 

V současném slova smyslu je však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, 
hýření, lidové zábavy v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio 
de Janeiru, dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife. 

Brazilský karneval ve městě OlindaEtymologie slova karneval[editovat | editovat zdroj] 

Slovo „karneval“ může pocházet z: 

 Carrus navalis – starořímský odkaz na Bakcha, boha plodů a vína 

 ze staré toskánštiny: carnovale 

 z italštiny: carnem levare („maso pryč“), znamená splnění církevního přikázání tím, že po Popeleční středě 
nebude požíváno maso 

 podobně z francouzštiny: caramantran (caréme entrant). 

 výklad na základě latinských slov carni vale ("sbohem masu") vznikl zřejmě druhotně zpětnou 
etymologizací 

Charakteristika 

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec 
masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak 
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi 
na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, 
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 
Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne 
ještě byla povolenakořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, 

vařená krupice, pečené brambory. 

 

 

Karneval a masopust v Římě  

Karneval (u Římanů původně Carnival) nebyl ani tak maso-pust, neboť pro masopust měli Římané 
výraz carniprivium, ale spíš označení onoho konkrétního zahájení masopustních svátků. Tedy dne, kdy se 
všichni dosyta najedí, aby byli silní na následující postní období. Carni-val ve významu nabytí síly (valere) z 
masa (caro, genitiv carnis). Carnival tedy označoval spíše jeden konkrétní den spojený s hodováním a 
maškarami, než celý masopust. 

Masopust v Česku v jednotlivých regionech 

V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní průvod masek, který 
obchází s muzikou vesnice. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se 
specifickým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo 
Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy. 
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V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků, zvaných ve Strání 
„pod šable“. Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku „Turci“. Při večerní 
zábavě se konají další obřadní tance, například „na len“, „na konopě“, „žabská“ apod. V mnoha dalších lokalitách 
se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i 
městské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu. 

Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny 
masopust. Součástí programu byl pochodňový zpěv. V roce 2010 byly Masopustní průvody s maskami na 

Hlinecku zapsány na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Pranostiky 

Masopustní úterý 

Masopust na slunci – pomlázka v Senci. * Konec masopustu jasný – len krásný.*Krátký masopust – dlouhá zima.* 
Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.*Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.* Bude-li příjemné 
povětří (v masopustní úterý),bude dosti hrachu.* Teče-li v úterý masopustní voda kolejem,bude úrodný rok na len.* 
Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr,tehdy celý půst větrný bude.*  Masopust na 
mrazu – někdo přijde k úrazu.* Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý – čeká nás neúroda po celý rok. 

Popeleční středa 

Jaké je počasí o Popeleční středě,takové se drží celý rok.* Suchý půst – úrodný rok* „Pes padá vždy na všechny 
čtyři nohy!“ (Jen o Popeleční středě padá pes na všechny čtyři nohy, členové královské rodiny házeli psy z oken 
svých hradů a zámků. Pokud tento proces pes nepřežil byl špatné krve.) 

(Převzato z Wikipedie, zpracovala L. Hrušková) 
 

VELIKONOCE 

Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky ַסח  pesach – přechod, přejití) jsou nyní   פֶּ
nejvýznamnějšímkřesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské 
víry došlo třetího dne po jehoukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti 
významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem 
z egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy původně (i podle latinského názvu) svátkem 
židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den jako svátek židovský. U Slovanů a Germánů splynuly 
lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), které oslavovaly 
procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a 
slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky. 

Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti například až 
do starověkého Egypta, kde zelený Chonsu, syn beraního Amona, stvořitelsky oplodní Kosmické vejce. 

V užším pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista (Boží 
hod velikonoční), resp. její vigilie na Bílou sobotu („velká noc“), v širším pojetí se jimi myslí Velikonoční 
triduum (přičemž období od Zeleného čtvrtka až do sobotní vigilie je vlastně součástí postní doby, tedy 
ne doby velikonoční, toto pojetí je tedy terminologicky ne zcela správné), v nejširším smyslu pak celá 
doba velikonoční, tedy padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic. 

V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku 
po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet data Velikonoc). 

Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc (tehdy ovšem to byla pascha, v originále 
πάσχα, anglicky Passover) může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem 
roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení „Velikonoc“ a 
spis Peri Pascha Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již 
od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. 
Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápou jako naplnění starozákonního obrazu přejití 
Izraelitů Rudým mořem při odchodu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní 
(tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého – letnicemi. První týden Velikonoc 
se nazývá velikonoční oktáv. 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti 
křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách 
příchodu jara. Podle etnologie tedy navazují na tradici původně pohanskou(jako např. Beltain, Morana). 

Etymologie 
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Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou/velikou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen 
(chorvatsky a srbsky jsou Velikonoce nazývány Uskrs, tedy „růst“ nebo symbolizují „Vzkříšení“). To ale 
přímo nevysvětluje, proč je svátek v jistých jazycích nazývan „Velký den“ (například Великдень), což 

naznačuje, že je tokalk z řeckého μεγάλη ἡμέρα (megalē hēmerā). Slovo pro den, ἧμαρ (hēmar), se 
odvozuje od slova „hořet“, takže původní význam lze také přeložit jako „Velký oheň“. 

Předpokládané datum Ježíšovy smrti a vzkříšení 

Datum Ježíšovy smrti neznáme, řada badatelů se jej však snažila určit, mimo jiné za pomoci 
údaje synoptických evangelií o zatmění, které mělo nastat ten den v poledne. Isaac Newton došel svými 
výpočty roku 1733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. 
dubna 34; poslední z možností sám dával přednost. Gerhard Kroll ve své knize Po stopách 
Ježíšových soudí, že nejpravděpodobnějším datem je 7. duben 30. Podle C. Humphreyse a W. D. 
Waddingtona (1990) v podvečer 3. dubna 33 v Jeruzalémě vyšel Měsíc v úplňku zčásti zatmělý; toto 
zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce. Ježíšovo vzkříšení by pak připadalo na 5. dubna 33. 

Velikonoce v katolické církvi 

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První nikajský koncil. Podle nich připadají 
velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na 
neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na 
den v rozmezí od 23. března do 26. dubna, tedy přibližně znamení Berana, které je ve zvěrokruhu již 
od Hipparcha. 

Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční 
triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, 
slavnosti Seslání Ducha Svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc 
je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce. 

Nenáboženské velikonoční tradice 

Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně 
důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo 
jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě 
velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená 
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější 
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li 
malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 

Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není 
cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se 
mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a 
prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a 
uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na 
muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění. 

Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s 
největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají 
jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody 
ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen v 
období velikonoc a jejím původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. 
Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ 
formou žebroty chudší části obyvatelstva. 

Náboženské velikonoční tradice 

Kromě velmi podstatné návštěvy bohoslužeb během velikonočního tridua můžeme mezi náboženské 
tradice zařadit velikonoční pozdrav, zvyk pocházející především z východních církví, který se rozšířil i 
mezi římské katolíky a protestanty. Zvyk spočívá v tom, že se křesťané o slavnosti Zmrtvýchvstání 
Páně zdraví místo běžného pozdravu: „Kristus vstal z mrtvých!“ Odpovědí pak je: „Opravdu vstal 
z mrtvých!“ 

(převzato z Wikipedie, zpracovala L. Hrušková) 
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HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

1. ČESKOSLOVENSKÝ ARMÁDNÍ SBOR 

Vznik- 1944               Zánik-  1945             Typ – armádní sbor 

Funkce – formace exilové Československé armády  Velikost – 60 000 příslušníků(1945) 

Velitelé -Jan Kratochvíl, Ludvík Svoboda, Bohumil Boček (zastupující velitel), Karel Klapálek 

Podřízené jednotky-1. československá samostatná brigáda v SSSR, 2. československá samostatná 

paradesantní brigáda v SSSR, 3. československá samostatná brigáda v SSSR, 4. československá 

samostatná brigáda v SSSR,1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR 

Účast- války-2.sv.válka 

Bitvy-bitva o Kyjev, bitva o Dukelský průsmyk, Západokarpatská operace, boje o Liptovský Mikuláš, 

Bratislavsko-brněnská operace, bitva o Břest 

 

1. československý armádní sbor (zejména v komunistické historiografii někdy také neoficiálně známý jako 
Svobodova armáda) byl svazek československé zahraniční armády bojující ve druhé světové válce na východní 
frontě po boku Rudé armády. Udává se, že v něm sloužilo 60 000 mužů a žen;

[1]
 bojů se do května 1945 přímo 

účastnilo přes 20 000 vojáků. Češi v sboru tvořili asi 53 % a Slováci 19 %. Významnou součástí sboru (22 %) byli 
také Rusíni. 

 Vznik vojenské jednotky 

Vznik vojenské jednotky v Sovětském svazu za druhé světové války má svůj prapůvod již v roce 1939, kdy po 
okupaci Čech a Moravy a vzniku Slovenského státu odešlo několik stovek vlastenců ilegálně do Polska. Zde však 
byli přijati chladně, postoj polské vlády k nim se změnil až po napadení Polska nacistickým Německem. 
Československý legion byl zasazen až v závěrečné fázi bojů a po porážce Polska ustoupil do SSSR. Tam byli 
internováni a část se ocitla dokonce v sovětských gulazích. Díky intervenci exilové vlády v Londýně se podařilo 
část československých vojáků přemístit roku 1940 do Francie, kde měli bojovat proti Němcům. V druhé polovině 
roku 1941 po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem se začala měnit situace zbylých vojáků. 
Českoslovenští komunisté, kteří byli v sovětském azylu, i samotné vedení legionu pod vedením podplukovníka 
Ludvíka Svobody, přesvědčili sovětskou vládu, aby schválila vznik československého zahraničního vojska na jejím 
území. 

Počátkem roku 1942 se v uralském městě Buzuluku začala formovat jednotka, která měla být základem nové 
československé armády. Kromě vojáků z československého legionu se do ní hlásili českoslovenští občané, žijící v 
SSSR, slovenští zajatci a přeběhlíci, původně bojující v slovenské armádě proti SSSR, později i volyňští Češi. Málo 
se již ví o tom, že většina z prvních 900 vojáků, kteří se do útvaru přihlásili, byli českoslovenští Židé (např. Arnošt 
Steiner a další). Jednotka formálně podléhala čs. vojenské misi pod velením plukovníka (později generála) 
Heliodora Píky, ale celou dobu války byla předmětem politického boje mezi exilovou londýnskou vládou a exilovým 
vedením KSČ, jejímž představitelem byl Klement Gottwald. 

1. čs. samostatný polní prapor 

V polovině července roku 1942 již byl 1. československý samostatný polní prapor zformován. Dne 28. srpna 
1942 se podplukovník Ludvík Svoboda obrátil s dopisem ke Stalinovi, v němž žádal o nasazení útvaru na frontu, za 
což sklidil kritiku vlády Československa v exilu. Stalin žádosti vyhověl a přikázal jednotku o síle 979 mužů a 38 žen 
vyzbrojit. Prapor obdržel 553 samonabíjecích pušek SVT-40, 192 opakovacích pušek Mosin-Nagant, 10 
odstřelovačských pušek, 47 samopalů (převážně PPŠ-41), 47 pistolí a revolverů, 40 lehkých kulometů DP, 12 
těžkých kulometů Maxim 1910, 16 protitankových pušek PTRS-41, 2 protitankové kanóny ráže 45 mm, 9 minometů 
ráže 50 mm a 9 minometů ráže 82 mm. Vojáci byli obléknuti do stejnokrojů britského původu. 

Dne 30. ledna 1943 odjel v počtu 974 mužů a žen na frontu do prostoru Charkova. 8. března prošel prvním 
bojovým křtem, když bránil svěřený 15 km široký úsek podél řeky Mže proti útoku německého pluku zesíleného 
tankovým praporem 4. tankové armády. Vzhledem k tomu, že nedisponoval těžkými zbraněmi, byl posílen o bojové 
prostředky Rudé armády. Plukovníku Svobodovi byl přidělen sovětský gardový raketometný oddíl, dva 
dělostřelecké oddíly a v průběhu bojů další protitankové dělostřelecké palebné síly. V bitvě u Sokolova padl při 
obraně obce velitel 1. roty nadporučík Otakar Jaroš, který byl posmrtně povýšen na kapitána a jako prvnímu cizinci 
mu byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu. Českoslovenští vojáci u Sokolova nepustili Němce za linii řeky Mže. 
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Podle legendy spoluvytvářené Ludvíkem Svobodou vojáci zničili 19 německých tanků, 5 samohybných děl a 300-
400 nepřátelských vojáků, nepřátelské ztráty však byly mnohem nižší. 

V průběhu března se prapor stahoval vzhledem k pokračující německé protiofenzívě a hrozbě obklíčení až na linii 
řeky Severní Donec, kde se podařilo frontu stabilizovat. Celkem za dobu svého bojového zasazení prapor ztratil 
304 vojáků, z nichž nejméně 5 padlo do německého zajetí. 

Boje na území SSSR 

Po bitvě u Sokolova se čs. vojáci přemístili do Novochoperska, kam dorazili 9. května 1943. Zde byla jednotka 
postupně doplňována o nové příslušníky a vznikla z ní 1. československá samostatná brigáda, která čítala 3 517 
vojáků. Část z nich prošla výcvikem v tankové škole v Tambově, aby se snížila závislost čs. vojáků na sovětské 
podpoře těžkými zbraněmi. V září 1943 čítala výzbroj čs. brigády 10 tanků T-34/76, 10 lehkých tanků T-70, 10 
obrněných aut BA-64, 212 automobilů, 62 motocyklů (např. M-72), 6 houfnic ráže 122 mm, 12 kanónů ráže 76 mm, 
10 protitankových kanónů ráže 45 mm, 30 minometů, 99 kulometů, 512 samopalů a 2158 automatických pušek. 

Začátkem října 1943 odjeli čs. vojáci na frontu, kde byli nasazeni do bitvy o Kyjev. Zde vedli hlavní útok, přičemž 
dosáhli skvělého vítězství, když se 6. listopadu 1943 probili do severní části města, kde se jim podařilo přetnout 
nepříteli ústupovou cestu. Tři velitelé – Antonín Sochor, Richard Tesařík a Josef Buršík – obdrželi titul Hrdiny 
Sovětského svazu, brigáda byla vyznamenána Suvorovovým řádem 2. stupně. 

Další střety s německým protivníkem se udály na ukrajinském území v rámci závěrečné fáze boje o Dněpr a 
v Žytomyrsko-berdyčevské a Korsuň-ševčenkovské operaci u Čerchaňova, Vasilkova, Bílé Cerekve, 
Žaškova a Ostrožan. Českoslovenští vojáci v nich na různých úsecích fronty odráželi německé pokusy o protiútok 
a v pozdější fázi počátkem roku 1944 pomáhali zajišťovat vnější obkličovací kruh kolem 11 německých divizí v 
prostoru Korsuně Ševčenkovského. 

Poté, co Rudá armáda osvobodila území Volyně, kde žila asi třicetitisícová česká menšina, byla brigáda stažena 
do zázemí k doplnění o brance z řad volyňských Čechů a k rozšíření na armádní sbor. Za své úspěšné nasazení v 
těžkých bojích si brigáda vysloužila uznání nejen v Sovětském svazu. 

Vznik 1. čs. armádního sboru 

V březnu 1944 byla brigáda přemístěna na žádost Ludvíka Svobody do Rovna, které bylo střediskem Volyňských 
Čechů. Zde byl vyhlášen nábor, do kterého se přihlásilo přes 12 tisíc dobrovolníků, z toho na 600 žen. V 
dubnu 1944 zhlédli její příslušníci ruiny Českého Malína, jehož české obyvatelstvo bylo zmasakrováno rok předtím 
německými okupanty. Českoslovenští vojáci tento nacistický zločin zdokumentovali a dle názvu obce byl 
pojmenován jeden z čs. tanků. Koncem dubna se brigáda s dobrovolníky přemístila do prostoru Černovic, kde 
probíhal intenzívní výcvik. Zařazením nováčků do armády tak vznikl První československý armádní sbor v 
SSSR, který byl doplněn jednak o dobrovolníky z Volyně a z Podkarpatské Rusi, jednak o čs. občany, kteří se již 
zotavili po propuštění ze sovětských gulagů. 

V létě 1944 se 1. československý armádní sbor skládal z 1. a 3. pěší brigády, 2. paradesantní brigády, tankové 
brigády, pěti dělostřeleckých pluků (z toho dvou smíšených pluků o jednom oddíle houfnic a dvou oddílech těžkých 
minometů, dvou motorizovaných protitankových pluků a 5. sborového pluku těžkého dělostřelectva) a podpůrných 
jednotek: protiletadlových oddílů, 3 ženijních praporů, 4 spojovacích praporů, jezdecké čety atd. Jeho velitelem se 
stal generál Kratochvíl, kterého jmenovala čs. vláda ve Velké Británii. 

Jádrem sboru byla 1. brigáda, jejímž velitelem zůstal generál Ludvík Svoboda. Brigáda se skládala ze 2 pěších 
praporů, praporu samopalníků a podpůrných jednotek. 2. paradesantní brigáda byla vycvičena v městě Jefremov a 
její mužstvo tvořili převážně bývalí příslušníci První slovenské pěší divize, která bojovala proti SSSR, avšak v 
říjnu 1943 přešla k Rudé armádě. 

Neshody mezi velením a čs. exilovou vládou v Londýně pokračovaly, a to dokonce i kvůli takovým malichernostem, 
jakou bylo např. převléknutí čs. vojáků do nových uniforem. Podstatnější spor se vedl o to, zda se na 
osvobozeném území má vyhlásit všeobecná mobilizace do čs. armády, nebo se má z nově odvedených vojáků 
doplňovat a případně rozšiřovat stávající armádní sbor, případně vytvářet zcela novou vojenskou organizaci 
podřízenou Slovenské národní radě. 

Vstup na území Československa 

29. srpna 1944 vypuklo na Slovensku národní povstání. Čs. vláda rozhodla učinit všechny kroky na jeho podporu. 
17. září přistál na Slovensku 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk, jehož velitelem byl František Fajtl, od 26. září 
byla na Slovensko přepravována 2. paradesantní brigáda. Zároveň se narychlo připravovala Karpatsko-dukelská 
operace, při níž měl čs. armádní sbor rychle proniknout na Slovensko. Situace se však vzhledem k silné německé 
obraně a včasnému odzbrojení dvou slovenských divizí, které měly podle plánů přejít na stranu povstalců a 
usnadnit průchod československých a sovětských vojsk karpatskými průsmyky, vyvíjela naprosto jinak. Tato 
operace, při níž se po velkých ztrátách podařilo po 80 dnech přejít čs. vojskům na území Slovenska, vyvolává 
dodnes dohady historiků. Jelikož operace byla, přes změnu situace, o níž byli informováni, sovětským velením 
zahájena podle původních plánů a sbor utrpěl v prvních dnech velké ztráty, odvolal sovětský 
maršál Koněv generála Kratochvíla neoprávněně z funkce a velením sboru pověřil generála Svobodu. 

Těžké boje s oboustranně vysokými ztrátami trvaly až do 6. října 1944, kdy čs. vojáci vítězně vstoupili na území 
Československa. Ještě v průběhu operace 6. října padl i velitel 1. pěší brigády sboru brigádní generál Jaroslav 
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Vedral-Sázavský, když jeho automobil najel, již na československém území, na minu. V té době probíhala i  
Východokarpatská operace 4. ukrajinského frontu, při níž došlo od 6. do 28. října 1944 k 
osvobození Podkarpatské Rusi a severovýchodních okresů Slovenska, poté následovala Východoslovenská 
operace, při které bylo dobyto území východně od Košic a Prešova. Čs. armádní sbor po ztrátách utrpěných 
na Dukle (z 16 000 příslušníků sboru zůstalo přibližně 9 700) nutně potřeboval bojovou přestávku a tak přešel až 
do první poloviny ledna 1945 do obrany na horním toku řeky Ondavy. 

Boje na Slovensku 

V závěru prosince 1944 bylo odveleno všech 5 dělostřeleckých pluků (s výjimkou dvou oddílů ponechaných na 
původních pozicích) a 1. tankový prapor, který v té době disponoval pouze 5 tanky a 2 samohybnými děly, k 
posílení útoku sovětské 38. armády na krakovském směru při Západokarpatské operaci. Čs. dělostřelecké a 
tankové jednotky byly nasazeny na hlavním směru úderu u Jasla. Operace skončila naprostým rozdrcením 
německých vojsk. Čs. jednotky se po dosažení průlomu německé obrany vrátily zpět ke zbytku armádního sboru. 

16. ledna roku 1945 pod vlivem útoků Rudé armády po celé délce fronty začal 1. čs. armádní sbor pronásledovat 
německé jednotky, stahující se z východního Slovenska. Dne 22. ledna se rozpoutaly těžké boje na Branisku, které 
trvaly tři dny. Československé a sovětské jednotky pronikly na Spiš a do Vysokých Tater. Po bojích 
u Važce a Východné postoupil čs. sbor 30. ledna až k Liptovskému Hrádku. Následoval útok na Liptovský Mikuláš, 
který byl spolu s okolím velice dobře opevněn. O město probíhaly tvrdé dvouměsíční boje, které byly pro čs. vojáky 
druhé nejkrvavější po bitvě o Dukelský průsmyk. Útoky ve dnech 3., 5. a 13. února byly odraženy, takže útočící 
vojska přešla na čas do obrany. V polovině února došlo k převelení tankové brigády pro potřeby Ostravsko-
opavské operace. Počátkem března byl útok na Liptovský Mikuláš obnoven, ten byl 3. března 1945 osvobozen, ale 
po protiútoku padlo město 11. března znovu do rukou Němců. V tomto období také probíhala Bratislavsko-
brněnská operace, přičemž vojska 2. ukrajinského frontu a rumunské armády postupovala na jihu Slovenska 
směrem k Bratislavě a Banské Bystrici a Němcům hrozilo obklíčení. Proto Liptovský Mikuláš 4. dubna vyklidili a o 
den později i Ružomberok. Čs. vojáci tak už bojovali pouze se zajišťovacími zadními voji a hlavní německé síly se 
stahovaly do připravených pozic před Žilinou. Sbor byl v té době mobilizací na osvobozovaném slovenském území 
rozšířen o další, 4. pěší brigádu. 
V dalších bojích velení sboru převzal generál Karel Klapálek, bývalý velitel 3. pěší brigády, a náčelníkem štábu 
sboru se stal generál Bohumil Boček. Ludvík Svoboda byl 4. dubna jmenován ministrem národní obrany Košické 
vlády ČSR. Útok čs. jednotek pokračoval na Martin a Žilinu. V údolí Váhu, obklopeném horami a v pohoří Malá 
Fatra však probíhal postup velmi pomalu, a tak se 1. čs. armádní sbor probil k dalšímu německému obrannému 
pásmu u Žiliny až koncem dubna 1945. 29. dubna se začali Němci stahovat i z tohoto prostoru, protože jim v 
důsledku Ostravsko-opavské a Bratislavsko-brněnské operace hrozilo obklíčení. Československé jednotky zahájily 
postup k moravsko-slovenské hranici v pohoří Javorníky, které překročily za probíhajících bojů se zadními voji 
Němců 2. května1945. 

Závěrečné boje 

Při osvobozování Moravy a Slezska hrály v Ostravsko-opavské operaci, důležitou roli i složky 1. čs. armádního 
sboru, jimiž byla 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR a 1. československá smíšená letecká 
divize v SSSR. Dne 15. dubna překročili českoslovenští tankisté česko-slovenskou hranici a pokračovali v bojích 
na území Moravy a Slezska až do počátku května 1945. 

4. května 1945 osvobodily 1., 3. a 4. brigáda čs. armádního sboru, které se probily ze Slovenska, za účasti 
místních partyzánů město Vsetín. Poté pokračovala čs. vojska dvěma proudy směrem 
k Hulínu, Kroměříži a Kojetínu. Při bojích s Němci byla podporována partyzány i obyvatelstvem, které povstalo proti 
německé okupaci.Dne 7. května se uskutečnil poslední větší boj - bitva o Břest. Svoje tažení skončily 
československé oddíly 8. května 1945 u obce Pivín u Prostějova. 

Ještě po oficiální kapitulaci Německa pomáhaly čs. jednotky čistit území od nepřátelských vojáků, kteří neunesli 
hořkost porážky a pokračovali v boji. Dne 10. května dorazily první čs. jednotky do Prahy a 17. května se konala v 
Praze přehlídka čs. vojsk. 1. československý armádní sbor vzrostl při osvobozování Československa o nové síly, 
přičemž v jeho složkách působili zmobilizovaní vojáci i partyzáni, takže na konci svého poslání čítal šedesát tisíc 
mužů. 

1. tanková brigáda 

V rámci reorganizace 1. československého armádního sboru byl dne 20. května 1944 oficiálně zřízen 1. 
československý tankový pluk, 25. července 1944 vznikla jeho rozšířením 1. československá tanková 
brigáda (velitel Vladimír Janko). V roce 1944 však neobdržela počet tanků, který by odpovídal nasazení všech 
vycvičených osádek. Do Karpatsko-dukelské operace tak bylo nasazeno pouze 11 středních a tři lehké tanky, dále 
dvě samohybná děla. Po bojích na Dukle překročení Dukelského průsmyku zůstaly našemu sboru pouze tři tanky, 
avšak později bylo třináct dříve zasažených tanků zprovozněno. 

Teprve v únoru roku 1945 dosáhla tanková brigáda úplné bojové pohotovosti. Její prapory a roty byly vyzbrojeny 
52 tanky T-34/85, 12 tanky T-34/76, jedním tankemT-70 a dvěma samohybnými děly SU-85. Mimo to měli 
českoslovenští vojáci k dispozici 75 nákladních, speciálních a cisternových vozidel a k vyprošťování zasažených 
tanků 6 traktorů. 

Počátkem března byla tanková brigáda přesunuta k Ostravsko-opavské operaci. Do bojů zasáhla 24. 
března 1945 , 26. března vjely československé tanky do Wodzisławi (Polsko) a dne 30. dubna dobyly spolu se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vedral
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_mina
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkarpatsk%C3%A1_Rus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dukla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ondava
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padokarpatsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Jasla
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Branisko_(pr%C5%AFsmyk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Tatry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%BEec
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Hr%C3%A1dok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boje_o_Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karpatsko-dukelsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-opavsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-opavsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislavsko-brn%C4%9Bnsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislavsko-brn%C4%9Bnsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klap%C3%A1lek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=3._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_samostatn%C3%A1_brig%C3%A1da_v_SSSR&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Bo%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_vl%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fatra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Fatra
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-opavsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislavsko-brn%C4%9Bnsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-opavsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_leteck%C3%A1_divize_v_SSSR
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_leteck%C3%A1_divize_v_SSSR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vset%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hul%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojet%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_odboj_(1939%E2%80%931945)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btnov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9ho_lidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_o_B%C5%99est
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Piv%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_tankov%C3%A1_brig%C3%A1da&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_tankov%C3%A1_brig%C3%A1da&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Janko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karpatsko-dukelsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dukla
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/T-34/85
https://cs.wikipedia.org/wiki/T-34/76
https://cs.wikipedia.org/wiki/T-70
https://cs.wikipedia.org/wiki/SU-85
https://cs.wikipedia.org/wiki/Traktor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsko-opavsk%C3%A1_operace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4%85ski
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben


sovětskými útvary Ostravu. Jejich postup pokračoval i poté: 4. května byly v Libavě, 6. května pronikly k Fulneku, 7. 
května se jim otevřela cesta na Olomouc. Poslední souboj s německými jednotkami svedli českoslovenští tankisté 
8. května u Litovle, odtud již rychle pospíchali ku Praze. 9. května večer dojela do Prahy skupina čs. průzkumníků, 
tanky dorazily až příští den - 10. května 1945. 17. května 1945 se konala v Praze slavnostní přehlídka, při níž měli 
čs. vojáci půjčeny sovětské tanky IS-2, které řídili příslušníci Rudé armády. 

Dělostřelectvo 1. čs. armádního sboru 

Dělostřelectvo 1. československého armádního sboru se vyvíjelo od vzniku jednotky postupně a svoji sílu získalo 
po náboru Volyňských Čechů a později i dobrovolníků z Podkarpatské Rusi. Koncem roku 1944 se skládalo z šesti 
dělostřeleckých praporů a disponovalo 156 kanóny a houfnicemi. V tomto počtu nejsou zahrnuty těžké zbraně 2. 
československé samostatné paradesantní brigády, kanóny obrněných vozidel 1. čs. samostatné tankové brigády a 
praporní minomety vz. 1941 ráže 82 mm minometných rot pěších praporů. Dělostřelci disponovali jednak 152 mm 
houfnicemi vz. 1937 (ML-20), dále houfnicemi vz. 1938 ráže 122 mm, 76 mm kanóny vz. 1942 (ZIS-3) a plukovními 
minomety vz. 1938 ráže 120 mm. Jako tažná vozidla 152 houfnic byly používány sovětské tahače JA-12, 122m 
houfnice tahaly z větší části americké nákladní vozy Studebaker US6 nebo sovětské vozy GAZ AA,, protitankové 
kanóny byly přemisťovány americkými vozy Dodge WC-51/52. K dispozici velitelů jednotlivých praporů byly 
americké džípy Willys. Nejúspěšnějším bojovým vystoupením československých dělostřelců bylo jejich nasazení v 
Západokarpatské operaci v bitvě u polského městečka Jasla, která se tak stala největším 
vystoupením československého dělostřelectva vůbec. 

Kontroverze 

Vojáci 1. československého armádního sboru prošli nejen peklem bojů, ale dotkly se jich i osobní zážitky a 
zkušenosti. Nejprve si mnozí z nich vyzkoušeli život v sovětském gulagu – volyňští 
Češi poznali Stalinův komunistický režim i německou nadvládu na vlastní kůži. Poté, při postupu Sovětským 
svazem, Polskem, Slovenskem a částečně i Moravou se seznamovali s dalšími nacistickými zločiny – vypálenými 
vesnicemi, zmasakrovaným civilním obyvatelstvem, hromadnými hroby. Tato zkušenost prohloubila nenávist 
československých vojáků vůči Němcům, která v nich už byla od roku 1938, kdy se po přijetí Mnichovské 
dohody nemohli Německu bránit. Tato nenávist vedla v samém závěru války i těsně po jejím skončení k aktům 
násilí vůči Němcům. Příslušníci čs. armády se po válce mimo jiné podíleli na tzv. divokém odsunu. Jedním z 
nejznámějších zločinů (a jedním z potrestaných, byť ve výsledku jen symbolicky) je masakr na Švédských šancích, 
kde vojáci na příkaz poručíka Karola Pazúra povraždili 265 německých civilistů (z toho 120 žen a 74 dětí).  

1. československý armádní sbor zanikl krátce po vítězném ukončení války, dne 25. 5. 1945 byla schválená tzv. 
Prozatímní organizace československé branné moci, podle niž došlo k reorganizaci československé armády na 
mírové stavy.( Převzato z Wikipedie, zpracovala L. Hrušková) 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce března a 
dubna  2017 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje k pp.E. 
KNOTKOVÉ,D. PETRŽELKOVÉ, H. LÖVENHÖFEROVI, M. LEHKÉ, K. MATIČKOVÉ, L. VEJVODOVI, P. 
PUFLEROVÉ, Z. DVOŘÁKOVI, J. BRANIŠOVÉ, H. STRÁNSKÉ, M. BUREŠOVÉ, J. HAJNÉ. 
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