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elká noc – Velikonoce jsou 

Vnejdůležitějším křesťanským 
svátkem. Datum Velikonoc je 

pohyblivé a určující je pro ně jarní 
úplněk Měsíce, přesněji řečeno 
nejbližší neděle po prvním jarním 
úplňku. Pro křesťany předchází 
Velikonocím dlouhý, čtyřicetidenní 
půst, který ustanovila církev v 5. sto-
letí. Počet dnů půstu symbolicky 
vyjadřuje počet dnů, které strávil Ježíš 
v poušti, když se duchovně připravo-
val na své veřejné působení. Stejně 
dlouhý půst podstoupil také Mojžíš na 
hoře Sinaj i starozákonní prorok Eliáš 
při svém putování k Chorebu (Sinaji). 
Půst je časem odříkání a duchovních 
příprav, věřící mají ztišit své smysly i ko-
nání a mysl soustředit k niternému 
spoluprožívání příběhu Ježíše Krista.

Čtyřicetidenní předvelikonoční půst 
obsahuje šest nedělí a každá z nich má 
své pojmenování.

Černá: název první postní neděle se 
odvozuje od oděvu – ženy na znamení 
postu vyměnily barevné části oděvu, 
hlavně šátky, za černé nebo tmavě 
modré. Ale také se jí říká Pučálka, to 
podle jídla z napučeného hrachu, které 
se v ten den jedlo. V některých krajích 
se této neděli říkalo i Liščí, hlavně tam, 
kde maminky pekly dětem preclíky, 
které se pak navlékly na proutek, 
schovaly v zahradě a děti si je musely 
najít. Říkalo se, že preclíky tam ztratila 
liška.
Pražná: také druhá neděle je pojme-
novaná podle jídla, tzv. pražmy, které 

se připravovalo z opražených napu-
čelých obilných zrn. 
Kýchavá: třetí neděle je spojená se 
zdravím. Na kýchání se pohlíželo 
nejen jako na blížící se nemoc, ale také 
jako na pročištění těla. Na Kýchavou 
neděli se kýchalo na zdraví. Platila 
pověra, že kdo v tento den kýchl 
třikrát, byl pak po celý rok zdravý.
Družebná: o čtvrté neděli se mohla 
scházet mládež k malým zábavám, 
„družit se“ a pochutnat si na koláčcích 
„družbancích“. V ten den chodil družba 
s ženichem k rodině nevěsty domlou-
vat budoucí svatbu.
Smrtná: pátá neděle, nazývána též 
Smrtelná, je spjata s vynášením 
smrtky ze vsi. Obřad vynášení sla-
měné figury Smrti na kůlu (Smrtholky, 
Morany, Moreny, Mořeny, Mařeny) měl 
dvě části. Ta první, utopení Smrti v po-
toce nebo shození ze skály, někde i pá-
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lení, symbolizuje konec zimy. Někde 
se vynášení zimy účastnili i chlapci s muž-
skou figurou Mařocha či Smrťáka. Na 
vynášení smrti navazuje přinášení 
„líta“, obchůzka vesnice se zelenou, pes-
tře nazdobenou ratolestí či stromeč-
kem. Líto však už přinášela pouze děv-
čata. Vítala tak světlo a teplo a otvírala 
cestu létu. Vynášení smrti a přinášení 
„líta“, s ním slunce a vody, patří k nej-
starším lidovým obřadům a zřejmě 
souvisí s pohanskou magií přivolávají-
cí životodárné živly, slunce a déšť. S křes-
ťanskými Velikonocemi nemá nic spo-
lečného, naopak, církev tento zvyk 
zpočátku zakazovala jako pohanský.
Květná: poslední, šestá neděle, 
zvaná též Květnice či Palmová neděle, 
již souvisí s církevními svátky. Květ-
nou nedělí začíná pašijový (Svatý, 
Tichý) týden. Slaví se na počest Ježí-
šova vjezdu na oslátku do Jeruzaléma. 
Podle evangelií lidé vítali Ježíše pal-
movými ratolestmi, ve starověku vní-

manými jako symbol vítězství a slávy. 
U nás se v ten den v kostelech světí 
rašící větvičky jívy, lísky, břízy i jiných 
stromů. Místy se proutky vážou do 
svazků a kytic, kterým se říká také 
“košťátka, berany, palmy aj.“ A proto-
že posvěcením získávaly ratolesti 
podle lidové víry magickou moc, lidé si 
je přinášeli domů, aby je po celý rok 
chránily před nemocemi i strastmi a sta-
vení před bleskem a požárem. Ve 
světnici je umístili nad dveře nebo 
vetkli za svatý obrázek či kříž. Ze 
stejných důvodů je také dávali do 
chlévů a zastrkávali do polí. Čím byl 
prut delší, tím vyšší mělo vyrůst obilí  
a také len. O posvěcené kočičky se 
sedláci podělili i s dobytkem. Přinášení 
posvěcených ratolestí a proutků domů 
církev nebránila, protože je pojímala 
jako symbol věčného života. Když 
připadly Velikonoce na časné datum   
a bylo chladno, větvičky se nechávaly 
předem narašit. 

čč



Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ                                                                      -  4  -

Pašije a pašijový týden
Pojmenování „pašije“ (- utrpení, 
ponížení) se užívá pro část evangelií, 
které se týkají umučení Ježíše Krista. 
Dny pašijového týdne, počínajícího 
Květnou nedělí, mají své názvy. Modré 
pondělí přišlo ke svému barevnému 
přívlastku zřejmě odvozením od 
cechovních zvyklostí „modrých“, tj. 
nepracovních pondělků. Úterý má 
nejčastěji přívlastek Šedé, nejspíš 
proto, že se nic mimořádného ne-
přihodilo. Důležité jsou až dny 
zbývající, během nich, jak se píše       
v evangeliích, se odehrál Ježíšův 
velikonoční příběh: příběh zrady, 
mučení, ukřižování a nakonec zá-
zračného zmrtvýchvstání. 

Jsou to: 
Škaredá středa – Jidášova zrada
Zelený čtvrtek – Poslední večeře 
Ježíše Krista s učedníky
Velký pátek – ukřižování Ježíše Naza-
retského
Bílá sobota – vzkříšení Ježíše Krista
Velikonoční neděle – Boží hod veliko-
noční – den radosti ze vzkříšení Ježíše 
Krista, božího syna
Velikonoční pondělí – červené pondělí. 
Jeho „barevný“ přívlastek vychází z čer-
veně barvených vajíček, která jsou 
tradičním velikonočním dárkem na 
den pomlázky. Nastává hlavní den jar-
ních svátků – pomlázka, která s církev-
ními svátky nemá nic společného, 
vychází z tradic doby předkřesťanské. 

Zdroj:
M. Motlová, Český rok od jara do zimy

VELKÁ  POCHVALA

V
 našem domově se nachází 
prostor, který je vyčleněn a po-
svěcen pro setkávání věřících 

obyvatel, říkáme mu „naše kaplička“. 
Každý pátek se tu konala mše svatá, 
kterou docházel sloužit místní pan 
farář Jiří Mach. V této nelehké době se, 

bohužel, nemůžeme hromadně set-
kávat, ale přesto někteří z nás zde 
přicházejí jednotlivě a v rozjímání      
a vzpomínkách na své blízké tráví svůj 
čas. 
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat paní ředitelce Ing. Michaele 

Procházkové za umož-
nění nákupu nového 
vybavení do naší kap-
ličky a pečovatelce Ja-
ně Pavlíčkové za jeho 
instalaci v ní.
Dnes již máme důstoj-
ně vybavenou kapličku 
i s novými obrazy.

Tak ještě jednou
Pán Bůh zaplať.

Věra Horáková
Obyvatelka domova



MODLITBA  VE  STÁŘÍ
„Pane, Ty víš lépe než já, že den ode 
dne stárnu a jednoho dne budu stará. 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si 
stěžovat, ale Tobě, pane, to říkám – 
bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se 
musela rozloučit, nemohu zastavit 
čas.
Byla jsem pyšná na to, že se stále 
ještě mohu měřit s mladými. Nyní 
cítím a uznávám, že toho nejsem 
schopna.

Ale Ty, pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, 
tomu narostou křídla jako orlovi.““ 
Dej mému srdci sílu, abych život 
přijala tak, jak jej Ty řídíš. Ne 
mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou 
náladou, ne jako odcházející, ale jako 
vděčná a připravená ke všemu,        
k čemuž mne Ty, pane, ještě povoláš. 
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.“

Amen

Charakter člověka můžeme 
snadno posoudit podle 

toho, jak se chová
k tomu, kdo pro 

něho nemůže 
nic udělat.

J. W. Goethe
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2. díl: 
Kolik tekutin mé tělo potřebuje.

P
ojďme se zamyslet a zavzpo-
mínat, co jsme se dočetli v 1. díle 
„Žízni je třeba předcházet“… 

Hned poté se společně podíváme na 
to, kolik tekutin bychom měli přij-
mout. Opět si zodpovíme několik 
otázek týkajících se pitného režimu. 
Odpovědi na ně by nám měly pomoci 
lépe pochopit, proč je důležité se o pit-
ný režim zajímat. 
 Ačkoliv je zácpa pro hodně lidí 
tabu, my se o ní i tak pobavíme, proto-
že je to každodenní problém mnoha    
z nás a velmi souvisí s pitným režimem.

Kolik tekutin bychom měli denně 
přijmout?

 Obecně je doporučováno, aby-
chom každý den přijali 1,5 až 2 litry 
tekutin. To odpovídá 6 až 8 sklenicím  
o objemu 250 ml. Toto je zjednoduše-
né doporučení, které si každý z nás 
může dobře zapamatovat a dle něho 
se řídit. Potřeba tekutin je však indi-
viduální. Pokud chcete znát vaši 
individuální potřebu tekutin, zeptejte 
se svého nutričního terapeuta nebo 
ošetřujícího lékaře. 
 Individuální doporučený příjem 
tekutin se zjednodušeně vypočítá 30 
ml tekutin x ideální tělesná hmotnost.
 Např. žena vysoká 165 cm o tě-
lesné hmotnosti 60 kg bude mít in-
dividuální doporučený příjem tekutin- 
30 ml x 60 kg= 1800 ml.
 Ovšem žena, která bude vysoká 
také 165 cm, ale bude mít tělesnou 
hmotnost 85 kg, nebude mít indivi-
duální doporučený příjem tekutin 30 
ml x 85 kg = 2550 ml, protože má jed-
noduše řečeno nadváhu až obezitu. 
85 kg není její ideální tělesná hmot-
nost. Zjednodušené pravidlo je těles-
ná výška v cm mínus 100 a vyjde nám 
orientačně naše ideální tělesná hmot-
nost. Tedy 165 cm mínus 100 je 65 kg 
orientační ideální tělesná hmotnost.
 Potřeba tekutin může být ov-
livněna naším aktuálním zdravotním 
stavem, tělesnou aktivitou, užívanými 
léky nebo například teplotou a vlhkostí 
prostředí. Vyšší příjem tekutin bychom 
měli přijímat při déletrvajícím zvra-
cení, průjmu, horečce, nadměrném 
pocení, užívání diuretik (léky pro 
zvýšení vylučování vody z těla) nebo 
laxativ (projímadel). Také při vysoké 
teplotě prostředí nebo při nadměrné 
fyzické aktivitě. Na potřebu tekutin 
má také vliv například onemocnění 
srdce a ledvin. V takovém případě kon-
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zultujte potřebu tekutin se svým 
ošetřujícím lékařem i popř. nutričním 
terapeutem.
Když není pitný režim dostatečný?
 Prvním varovným signálem je 
žízeň, avšak ta u seniorů často zcela 
chybí. Dalšími varovnými signály jsou 
suchost v ústech, suchá kůže, roz-
praskané rty, suchý jazyk, tmavá moč. 
Dále u seniorů také zmatenost, únava, 
motání hlavy, zvýšené riziko pádů      
a zácpa.
 Nedostatečný příjem tekutin až 
dehydratace je jedna z velkých příčin 
zácpy. Může jít o akutní stav, ale také  
o dlouhodobý. Pokud tedy máte pro-
blémy s pravidelným nebo i bolesti-
vým vyprazdňováním, zkuste podpořit 
svůj pitný režim. Po nějakém čase se 
určitě výsledek dostaví a vy budete 

spokojeni. Opakuji jen, že tekutiny lze 
získat i z polévek, zeleniny (ledový sa-
lát, okurky, cukety, vodní meloun, ...), 
ovoce (broskev, grep, jahody, ... ) 
apod.
 Je prokázáno, že u žen a seniorů 
vyššího věku je výskyt chronické 
zácpy častější. V období stáří je pro 
nás složitější naplňovat doporučení 
týkající se pitného režimu. 

Proto…
Nestačí pít jen při pocitu žízně, ale 
je potřeba myslet na pravidelný    
a dostatečný pitný režim celý den!

Tak na zdraví!

Mgr. Gabriela Mencová
nutriční specialista

OSM  ROČNÍCH  OBDOBÍ
aro, léto, podzim a zimu rozlišu-

Jjeme podle astronomického ka-
lendáře. Naši předkové se však 

řídili podle začátků a konců zeměděl-
ských prací a náboženských svátků. 
Jemnější rozlišení roku do osmi období 
se na českém venkově zachovávalo až 
do konce 19. století.

Byly to

Pozimek - předjaří, od 24.2. 
  svátek sv. Matěje
Vesna – jaro od 19.3.
  svátek sv. Josefa
Podletí od 16.5.
  svátek sv. Jana Nepomuckého
Léto od 8.6.
  svátek sv. Medarda
Polétí od 15.8.
  svátek sv. P. Marie
Podzimek od 21.9.
  svátek sv. Matouše

Předzima od 11.11.
  svátek sv. Martina
Zima od 25.12.
  Narození Páně

Proč se střídají roční období?
Může za to náklon rotační osy Země, 
který se od kolmice liší asi o 23,5 stup-
ně. Naše planeta se díky tomu při 
oběhu kolem Slunce střídavě odklání 
od zdroje tepla a zase se k němu 
přiklání. Na severní polokouli tak 
máme v létě teplo a v zimě chladno, 
zatímco na jižní polokouli je tomu 
naopak. Zemskou osu před 4,5 mi-
liardy let prý vychýlila srážka s hypo-
tetickou planetou Theia, která při tom 
zanikla. Z vyvrženého materiálu se 
vytvořil Měsíc.

Zdroj: Víkend, mfDnes
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O STÁŘÍ
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S
táří je spravedlivé, 
páni i kmáni stárnou 
stejně. Ovšem, jedna 

z nejtěžších kapitol života 
spočívá v umění, jak žít. 
Musíme se usmířit s tím, že 
už na některou práci prostě nesta-
číme. Nemyslím tím poddávat se 
stáří. Správnou životosprávou si stáří 
ulehčíme, ale donekonečna to nejde. 
Pak ovšem nezbude nic jiného, než 
naši bárku odlehčovat. Nemít na sebe 
tak velké nároky a v mnoha ohledech 
slevit. Manželka například přestala 
vařit a máme možnost donášky 
obědů. Já zase nezvládám pečovat   
o zahradu a chata mi byla na obtíž.   
A tak jsem vše prodal. Nelpět na 
věcech je základ. Jsme na této zemi 
jako hosté a hlavně nevíme, kdy 
odejdeme. Nazí jsme dorazili a nazí 
opět odejdeme. Čím jsme starší, tím 
se náš odchod blíží, a proto si musíme 
vážit času a být za každý den vděční. 
Důležité je být aktivní, mít zájem      
o vše okolo nás a najít si předmět 
našeho zájmu a činnosti. Je to 

naprosto individuální,neboť 
jsme každý naprosto jiný. 
Vzpomínám na starší paní    
v krámku kláštera v Hejni-
cích. Ptal jsem se jí, kolik jí 
platí. „Pane, ani korunu, a kdy-

by chtěli, zaplatila bych já… Jsem tak 
šťastná, že nemusím být doma 
sama.“ To s tím autem v garáži znáte 
– a sice že když tam jen stojí, stárne 
více, než když jezdí. A totéž platí i pro 
nás. Němci říkají: Wer rastet, der 
rostet. Česky: kdo odpočívá, reziví.  
A proto najděme předmět našeho 
zájmu a činnosti. A nakonec malou 
básničku, kterou už nevím, odkud 
mám:

Každý den je malý život,
každé probuzení je malé narození,
každé ráno je malé mládí,
každé usínání je malá smrt.

Přeji vám, abyste každé nové ráno 
přivítali s radostí.

Václav Janovský, 1922
 

Vala�ský recept na �ivotní pohodu.
Vezme se dvanáct mìsícù, 

poøádnì se oèistí od ve�keré zlomyslnosti, nedùvìry a závisti.
Ka�dý mìsíc se rozkrájí na tøicet nebo jednatøicet dílù, 

tak�e zásoba vystaèí na celý rok.
Potom se ka�dý den upraví tak, �e se vezme jedna porce dùvìry, jedna dávka 
opravdového pøátelství, dvì dávky dobré nálady, pøidají se tøi vrchovaté l�íce 

optimismu, èajová l�ièka sná�enlivosti, zrnko trpìlivosti a �petka taktu.

V�echno se bohatì zalije láskou.
Takto pøipraveno se ozdobí kytièkou pozornosti 

a podává se s milým úsmìvem a dobrým pøátelským slovem.

Vladislav Jurèák z Lutoniny



LIDÉ  MEZI  NÁMI
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uzikant, fotograf, písmák a pří-

Mtel Múz (zvláště těch valaš-
ských) Vladislav Jurčák z Lu-

toniny se narodil 12. dubna 1932. 
 S mým otcem, panem Eduar-
dem Horáčkem, klientem DS v Lu-
kově, byli dobří přátelé. Minulé léto 
tatínek dostal dopis, který již sám 
nebyl schopen otevřít, ba ani přečíst. 
Proto jsem se toho úkolu ráda ujala. 
Z dopisu se na mne vysypala spousta 
„padělaných známek“ a také přání, 
zda-li by tatínek mohl panu Jurčákovi 
zavolat. Přání přepisuju v plném 
znění:

Milý Edo, esti ešče žiješ, tož sa 
ozvi! Tebe bych rád učúl, než 
heksnu načisto! Po pokludě… 

 Uznejte, že na takové přání 
nelze nereagovat. Bylo připojeno i te-
lefonní číslo, a tak jsem ho „vytočila“.  
S tatínkem si ovšem moc nepopoví-
dal, nedokázal již udržet v ruce 
telefon, špatně slyšel, a tak začala 
moje známost s panem Vladislavem 
Jurčákem. Osobně se tedy neznáme, 
ale z hovoru bylo patrné, že je Valach 
nátury veselé s neutuchajícím opti-
mismem. V dalším dopise, adresova-
ném již mně, byla spousta materiálů, 
a také připomínka přátelství pana 
Jurčáka s Vlastimilem Brodským. 
Ráda bych tedy i vás prostřednictvím 
našeho časopisu seznámila s tímto 
vzácným člověkem (samozřejmě s je-
ho laskavým svolením).

Z materiálů pana Jurčáka, které 
byly zveřejněny v časopise 
Valašsko 2/2012 v článku paní 
Hany Jabůrkové:

Nedávno jsem se probíral ve své 
bohaté korespondenci s Vlastimilem 
Brodským, kterou opatruji jako oko  
v hlavě. Do ruky mi padl jeden z po-
sledních jeho dopisů, z ledna 2002. 
Cituji z PS v jeho vsackém dialektu:

 „Toť to dybys chťél na hezko 
opsať, přiložíl bych to mojím 
děťom do dopisu, ale aby to 
nebylo tak ušmúrané a mosí to 
byť než umřu! A jedno si nech aj 
pro sebe, za pár rokú to možeš aj 
posílať!

Vzpomínám si jako dnes, jak „toť to“ 
vypadlo z obálky. Byl to malý, umou-
něný a pomačkaný výstřižek buď z no-
vin nebo nějakého časopisu. Opsal 
jsem to a obratem poslal na jeho 
chalupu na Slunečné. Stihl jsem to. 
Zemřel dobrovolně 20. dubna 2002  
a vy, laskaví čtenáři, to berte jako 
vzpomínku na velkého herce a dobré-
ho člověka. Snad vás to zaujme tak, 
jako to zaujalo jeho i mne. 

To prý se jednou ptal vnuk svého 
praotce, tedy pradědy, jak se u nás 
říká: „Dědo, co to znamená být 
blahoslavený?“ „To bývali kdysi 
svatí…“ zněla rozpačitá odpověď. 
„Aha, tak to už dneska nikdo není,“ 
řekl vnuk a chtěl odběhnout pryč. 
„Ne, počkej, počkej,“ zavolal stařec. 
„Pojď zpátky, povím ti, kdo je bla-
hoslavený, ať to zní třeba staro-
módně...“
B l a h o s l a v e n í  jste, kteří máte 
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pochopení pro mou pomalou chůzi a 
roztřesené ruce a nesykáte netr-
pělivě, když belhám přes křižovatku 
a neumím už hezky jít.

B l a h o s l a v e n í  jste, kteří 
chápete, že mé ucho se musí namá-
hat, abych porozuměl a mluvíte se 
mnou pomalu a zřetelně.

B l a h o s l a v e n í  jste, kteří se u mne 
zastavíte s přívětivým úsměvem       
a máte čas si se mnou popovídat.     
A neděláte to se shovívavou ironií.

B l a h o s l a v e n í  jste, kteří 
neříkáte, že jsem starý popleta, pro-
tože pořád něco zapomínám a ztrá-
cím.

B l a h o s l a v e n í   jste, kteří umíte 
ve mně vzbudit krásné vzpomínky na 
zašlé časy a trpělivě vyslechnete, 
když si zavzpomínám na to, jak jsem 
byl mlád.

B l a h o s l a v e n í  jste, kteří mi 
dáváte najevo, že ještě nejsem ode-
psán a nejsem tak docela sám.

B l a h o s l a v e n í  jste vy všichni, 
kteří mi nějak ulehčujete dny stáří, 
které mi ještě zbývají ujít po cestě do 
věčného domova. Až tam dojdu, 
budu o vás vyprávět.

Takto končí článek v časopisu, rukou 
tam pan Jurčák připsal:

Článek posílám rád lidem, kterých si 
vážím. Mně ho poslal Vlasťa Brodský, 
který jezdil k nám a my zase na jeho 
chalupu v sev. Čechách…

Komu dnes říká cosi slovo 
B l a h o s l a v e n ý? 
Ale vy v Lukově to víte.

JG
 

Pan V. Jurčák s V. Brodským u něj na chalupě Z „padělatelské tvorby”
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JAK  JSEM  SBÍRAL  POVĚSTI

D
o lukovské dvojtřídky jsem přišel 
po Karlu Pekárkovi, rodáku 
fryštackém, který 1. října 1932 

nastoupil vojenskou presenční službu. 
 V zimním čase, někdy před 
Vánocemi odpoledne, když ve třídě 
potemnělo a od kamen sálalo teplo, 
zatímco venku popadával sníh, který 
rozháněl vítr, naskytla se příležitost 
vyvolat u dětí zájem a náladu k tomu, 
abychom si společně přivolali doby 
dávno minulé, když se večer v chalupách 
svítilo petrolejovou lampou, nebo ještě 
dříve jen loučemi, a při pochůzkách 
venku mimo domov lucernami, když 
předměty vrhaly podivné stíny, které si 
lidé oživovali. Mezi lidmi bylo mnoho 
takových, kteří si uměli vymýšlet po-
divné, často poutavé příběhy o někte-
rých místech, třeba o hradě, o starých 
stromech, skaliskách, křížích, božích 
mukách, o starých mlýnech, o rybnících, 
studánkách a potocích. Některá zvláštní 
pojmenování míst, jako Bezedník, 
Vítová, Vlčková dovedli opřádat dějem, 
který vysvětloval jejich původ nebo 
vznik. 
 Takováto vypravování děti znaly, 
zvláště o pokladech, o hastrmanech, 
vodních žínkách, o zbojnících, různých 
zjeveních, jako o Bílé paní, bludném 
rytíři, ohnivých psech, zlaté kachně 
apod. Děti se dověděly, že takováto 
vypravování jsou zkazkami z dávných 
dob, které se vyprávěly za dlouhých 
zimních večerů, kdy se lidé zabývali 

různými drobnými domácími pracemi, 
zvláště předením. Ještě dnes se 
vypravují takovéto příběhy při draní peří 
nebo při černé hodince, než se ve 
světnici rozsvítí, a staříček nebo stařen-
ka vyhoví přání vnoučat, aby vypravo-
vali. Jsou to pověsti, které se předávají   
z generace na generaci ústním podáním 
a měly by být zachovány. Z takto vy-
volaného zájmu vyšel podnět k tomu, 
aby se žáci pokusili u starších lidí,          
u svých příbuzných a v okruhu svých 
známých získat takováto vyprávění, 
stručně je zaznamenat a při tom uvést, 
od koho pověst slyšeli a jak je vypravěč 
stár. Nebylo to marné. Skoro každý rok 
dostávali žáci ode mne domácí úkol 
zapsat nějakou pověst. Jistěže se 
některé pověsti opakovaly, ale i v nich 
byla některá dějová odlišnost, nový 
výraz nebo slovní vazba, které se 
uplatnily při jejich konečném zpraco-
vání. 
 Některá pověst byla stručná, 
často jen několikavětná, ale byla to 
pověst nová, dosud nezaznamenaná, 
která měla svůj dějový základ a měla 
vztah k některému místu, nějaké 
události nebo osobě. Protože jsem věděl, 
kdo kterou pověst žákům vypravoval, 
navštívil jsem mnohé z těchto vypra-
věčů, kteří mi děj buď znovu opakovali, 
nebo jej doplnili, či upravili můj zápis, 
který jsem jim přečetl. Některé pověsti, 
které byly svým dějem jen nápovědné, 
ale přesto autentické, jsem doplnil a pře-
vyprávěl.

Rudolf  Matou�,
bývalý øeditel

lukovské �koly
a kronikáø obce.

S laskavým svolením 
pana M. Teplého, starosty Lukova, 
budeme v každém čísle našeho 
časopisu uveřejňovat 
jednu pověst z knihy 
R. Matouše Lukovské pověsti.

Zdroj: www Lukov



ZAZDĚNÝ POKLAD 
NA HRADĚ LUKOVĚ

Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ                                                                      -  14 -

ternberk, mladý hradní pán na Lu-

Škově, chystal se s výpravou 
svého krále na válečné tažení do 

daleké země. Bylo to brzy nato, co po-
choval svého otce. Zemřelý rytíř zí-
skal si za své zásluhy bohaté a vzác-
né dary od samotného zeměpána, 
jehož byl rádcem a věrným manem. 
Čas odjezdu válečné výpravy se kva-
pem blížil. Velké rodové bohatství, 
opatrované na hradě, nemohl hradní 
pán svěřit do ochrany nikomu, ani 
purkrabímu. Nikomu nemohl důvě-
řovat. Rozhodl se, že poklad opatří 
jinak, aby jej zajistil proti jakémukoli 
zcizení. Rozhodl se poklad zazdít v hrad-
ním podzemí.

 Svého věrného panoše, který 
měl jet po jeho boku do války, pověřil 
úkolem, aby v podhradí vyhledal 
dovedného a spolehlivého zedníka, 
který zachová tajemství o díle, které 
musí vykonat. Zedník byl zavázán 
nejpřísnější mlčenlivostí. Musel slíbit, 
že nikdy nikomu neprozradí, jaká prá-
ce mu byla na hradě svěřena. Když 
určeného dne večer zedník přišel na 
hrad, čekal ho u brány panoš. Pří-
chozímu zavázal oči, vzal ho za ruku 
a vedl jej cestami spojujícími všech-
na tři nádvoří, přes dvě vnitřní brány, 
po schodech nahoru a dolů, kolem 
parkánů a přes ochozy, které přilé-
haly k vnějším hradbám.

 Po dlouhé době udivený a zne-
pokojený zedník poznal, že cesta 
chodbami a schodišti klesá stále 
hloub a hloub do podzemí hradu. Cítil 
zatuchlost klenutých kamenných 

prostor i úzkých průchodů, kudy 
mohl jít jen muž za mužem. Konečně 
se oba zastavili. Panoš sňal vyděše-
nému zedníkovi roušku s očí. Nejdří-
ve spatřil před sebou mladého pana 
Šternberka. Viděl, že stojí na konci 
úzké klenuté chodby, která vedla do 
nízkého sklepního prostoru. Tam byly 
až ke stropu narovnány železné 
bedny s neznámým obsahem.

 Zedník se pustil hned do díla. 
Práce mu šla rychle od ruky, zvláště 
když hradní pán i panoš přihlíželi k je-
ho práci. A než kohout ráno ohlásil 
nový den, byl se svou prací hotov, k úpl-
né spokojenosti svého pána. Zedník 
byl bohatě odměněn a znovu mu byl 
připomenut slib mlčenlivosti. Zane-
dlouho nato odjel pan Šternberk se 
svým panošem a družinou ozbrojen-
ců do pole.

 Uplynul rok, uplynul ještě je-
den a o lukovském pánu ani vidu ani 
slechu. Až koncem třetího roku přišla 
zpráva, že celá výprava zahynula v bo-
jích s Turky.

 Lukovský purkrabí, jemuž byl 
svěřen hrad k ochraně po dobu nepří-
tomnosti pana Šternberka, si vzpo-
mněl na divnou noční událost před 
odjezdem lukovského pána do války. 
Podařilo se mu zjistit, kdo toho ve-
čera přišel na hrad. Zednický mistr 
byl přiveden a postaven před purkra-
bího. Pod nátlakem a pod hrozbami 
nezbývalo ubožákovi nic jiného než 
povědět, co se té noci na hradě událo. 
Když se purkrabí dověděl, že zedník 
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zazdíval železné bedny, snadno si do-
myslel, co asi skrývaly. Že to bylo 
drahocenné náčiní, šperky, nádoby   
a tepané zbraně, které tak najednou 
zmizely z hradních komnat před 
odjezdem pánovým.

 Se zedníkem a mnoha pomoc-
níky se bez meškání všichni vypravili 

do hradního podzemí, aby hledali 
místo, kde oné noci, před více jak tře-
mi lety, byl poklad zazděn. Marná 
však byla všechna snaha. Ačkoli 
prošli několikrát všechny podzemní 
chodby a prostory, ačkoli klepali na 
stěny na mnoha místech, aby zjistili  
v nich dutiny, a i když některé stěny  
a některá kamenná pažení zbořili, 

tajná skrýš nebyla nalezena.

 A tak poklad na hradě Lukově 
zůstal neobjeven dosud. Nikomu 
se nepodařilo jej nalézt, ačkoli už 
mnoho lidí, chtivých bohatství, se 
o to pokoušelo. Už se asi pokladu 
nikdo nezmocní. Suť hradeb a zdí 
navršuje rok od roku nánosy, 
které dál utajují lukovský hradní 
poklad.

                                       1940, 
podle vypravování Jana Hrdličky, 
nar. 1881, zedníka, který bydlel  
v malém domku nad Horním ryb-
níkem, naproti lesu pod Králkami. 
Pracoval za války při zabezpe-
čování některých objektů na hra-
dě Lukově.

Vážení klienti,
pro zkvalitnění našich služeb 
a zpestření pobytu v našem 
zařízení připravujeme na léto 
rozšíření venkovního prostoru. 
V prozatím nevyužívané části 
zahrady budou instalovány 
různé trenažéry pro 
procvičování pohyblivosti 
a celkové motoriky těla. 
Nyní vám přinášíme ukázku 
některých z nich, na ucelenější 
informace se můžete těšit 
v příštím čísle našeho časopisu.

          JG



Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ                                       MOZKOHRÁTKY        -  16  -



Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ                                       MOZKOHRÁTKY        -  17  -

Na obrázku se nachází různé objekty.
Pod ním je určený jejich počet.

Pokuste se všechny najít.
Hodně zdaru!

Na obrázku se nachází různé objekty.
Pod ním je určený jejich počet.

Pokuste se všechny najít.
Hodně zdaru!
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NAJDĚTE  6  ROZDÍLŮ

NAJDĚTE  5  ROZDÍLŮ
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Z  LUKOVSKÉHO  PODHRADÍ

SMÍCH  JE  KOŘENÍ  ŽIVOTA...

Zpravodaj Z LUKOVSKÉHO PODHRADÍ vycházív nákladu 150 výtisků pro potřeby obyvatel 
Domova seniorů Lukov, Hradská 82 a je neprodejný. Na vydání spolupracují: Eva Bartošová, 
Gabriela Mencová, Jitka Geyerová, Michaela Procházková - ředitelka DS,ve spolupráci          
s klienty DS. Použité materiály:  Wikipedie, Víkend mfDnes, Pinterest, archiv DS.

Telefon...peníze...ovladač...zuby-
to všechno nic není!
Ztratili jste někdy
DUDLÍK???

Je soused na náv�tìvì u druhého. Oba bydlí 
ve stejných garsonkách a tomu prvnímu se 
líbí, jak má ten druhý vytapetováno. Tak se 
ho ptá: �Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?� 
�Osmnáct.� 
Po týdnu se opìt zastaví na pokec a øíká: 
�Èlovìèe, jak jsi to dìlal, mnì zbylo osm rolí!� 
�To souhlasí, mnì taky.�

ROMANTIKA RODINNÉHO ŽIVOTA

Sešlo se nás 12 kamarádek. Vypily 
jsme vínka a rozhodly jsme se, že 
pošleme svým mužům SMSky 
„MILUJI TĚ DRAHÝ”

Tady jsou jejich odpovědi:
1. Kdo je to?
2. Matko, jsi nemocná?
3. Já také.
4. Co je s autem?
5. Nechápu.
6. Ne a znovu NE.
7. ?
8. Prostě řekni kolik.
9. Já spím.
10. Jestli neřekneš, komus to psala, 
někdo zemře!
11. Prosil jsem tě, abys už nepila!
12. Ať chceš cokoliv, odpověď je NE!

Vědci ze Švýcarska vyvinuli tak 
tenký drát, že jej sami nedokázali 
ani za pomoci laboratoří z celé 
země změřit. Tak ho poslali do 
Francie. Ta jim odpověděla, že to 
taktéž nedokáže. 
Stejně tak i vědci z Anglie, 
Německa a dokonce i z Ameriky.

Tak Švýcaři přemýšleli, jak na to, 
hledali dlouhé dny a noci na 
internetu, až narazili na jedno 
české kutilské fórum, kterému, 
dle výpovědí ostatních, vévodil 
nějaký Franta Jedlička z Moravy. 
Všichni jednohlasně souhlasili, že 
není nic, co by Franta nedokázal.
 
Tak mu Švýcaři poslali ten drát.
Dva dna na to jim Franta 
odpovídá: „Tož ten drát je široký 
přesně 0,0000518 mokrometru. 
Ale zapomněli jste mi napsat, co 
s ním mám udělat. Chcete na tom 
drátu vyřezat závit nebo do toho 
mám vyvrtat díru nebo jak?”


