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Ač to zatím tak nevypadá, jaro se neza-
držitelně blíží a přesně za měsíc bude-
me vnímat máchovsky nostalgický čas. 

Poslední dubnový večer patří 
v Čechách tradičně pálení čarodějnic a 
zvykům Filipojakubské noci. V letošní 
pandemické situaci se nejspíš i čaroděj-
nice změní v první jarní „separé“ grilo-
vání či opékání špekáčků. 

Protože dříve býval 1. květen svát-
kem apoštolů Filipa a Jakuba, předchá-
zející noc získala název Filipojakubská. 
V lidové tradici se o této noci v obcích 
stavěly májky, na jejichž vrcholu se tře-
potal ozdobený věnec. Byl symbolem 
panenství dívek ve vsi. Chlapci museli 
májku každou noc dobře hlídat, aby ji 
vetřelci z okolních vsí neskáceli. Na prv-
ního máje je dodnes tradicí políbit svou 
dívku či manželku pod rozkvetlou třeš-
ní. To, aby žena byla stále krásná a do 
roka neuschla. 

Střední generace si ještě pamatují 
prvomájové průvody. Svátek práce byl 
mezinárodní událostí na paměť stáv-

ky chicagských dělníků z 1. 5. 1886. Za 
socialismu tvořily 1., 5. a 9. květen tro-
jici slavných májových dnů. Od kon-
ce 2. sv. války připomínaly boj lidu za 
svobodu. Konaly se velkolepé prvomá-
jové průvody s mávátky, alegorickými 
vozy a ukázkami sportovních a zájmo-
vých oddílů. Účast bývala povinná. Ti, 
co postrádali nadšení pro věc, se hledě-
li v průvodu ukázat, aby získali bodík, a 
pak nenápadně mizeli na své zahrádky.

 -lko-

VZPOMÍNKA na stavění májky v roce 2019 na Mělkovicích.
 Foto: Běla Špinarová, archiv Mělkovice, m.č.

Pojďme si zpříjemnit jarní separé

Svůj májový příběh nám jako 
první poslal 81letý Alois Bra-
dáč, maratonec a držitel Ceny 
města z roku 2020.

První květen (přestože kalendářně 
Svátek práce) je odedávna časem lás-
ky, ale dříve býval i dnem průvodů, 
slavností a sportovních aktivit. Má 
svoji poetiku vsazenou do atmosféry 
probouzejícího se jara a je symbolem 
mládí. 

Když mně bylo pouhých dvacet let, 
sloužil jsem 1. máje na vojně v kláš-
teře Teplá u Mariánských Lázní (a do 
civilu mi zbývalo ještě dlouhých 500 
dnů).

Před pětapadesáti roky (1966) jsem 
měl na prvomájové veselici v přírod-
ním amfiteátru zámeckého parku ve 
Velkém Meziříčí první rande se svou 
budoucí (i nynější) manželkou – 
v nedělní pohodě rozkvétající přírody. 

Když jsem měl čtyřicet (1980), 
večer 1. 5. jsem odcestoval do Br-
na, abych tam absolvoval dvoudenní 
dálkový pochod po březích šesti řek 
(Svratky, Bobravy, Rokytné, Jihlavy, 
Oslavy a Svitavy)o celkové délce 130 
km.

Deset let poté, 1. 5. 1990 jsem obsa-
dil druhé místo v kategorii padesát-
níků při jubilejním 25. ročníku běhu 
městským parkem „Kolem poličských 
hradeb“. 

Dne 1. 5. 2001 (tedy před dvaceti 
roky) jsem vybojoval největší mezi-
národní úspěch – první místo na Mis-
trovství Evropy veteránů v silničních 
bězích na ostrově Malta. To ve věko-
vé kategorii nad 60 let. Běželi jsme 
v úmorném vedru, vanul však slabý 
větřík od azurově průzračného moře. 
A začínala letní sezóna.

Každoročně pak moje první máje 
tradičně patřily běžeckým závodům. 
O pět let později jsem vyhrál ve své 
věkové kategorii „Karlovský kop-
covák“ v Benešově, jako cenu jsem 
obdržel švýcarské náramkové hodin-
ky. 

Za dalších pět let jsem se 1. 5. 2011 
zúčastnil běžeckého krosu na Račín 

řazeného do Žďárské ligy mistrů. 
Byla to pro mne kvalitní příprava na 
evropský šampionát veteránů konaný 
v polovině května ve Francii. Odtud 
jsem si v kategorii do 70 let přivezl 
ještě jednu vytouženou bronzovou 
medaili. 

Loni, v roce mých osmdesátin, se za 
nouzového stavu žádné prvomájové 
akce neuskutečnily a covidová opat-
ření je neumožní ani letos. 

První máje spoluvytvářely pestrou 
mozaiku zážitků v radostech i nesná-
zích mého osobního a sportovní-
ho života. Neúprosná doba součas-
né pandemie na ně zanechává už jen 
kytičku nostalgických vzpomínek. 
 Alois Bradáč

Pošlete své příběhy
Máte osobní vzpomínku na Fili-

pojakubskou noc, stavění májek či 
První máj v různé podobě? Můžete 
se o svůj příběh podělit s ostatními 
čtenáři. Pošlete jej v rozsahu max. 30 
řádků do 15. dubna a my jej otiskne-
me ve ŽN či na našem portálu.

Naše adresa: Redakce Žďárských 
novin, Horní 28, 591 01 Žďár n. S. 1; 
email: nzr.redakce@centrum.cz

Prvomájové retro vzpomínání maratonce

ONLINE PŘEDNÁŠKY - odkazy 
budou umístěny na fb a stránkách 
knihovny www.knihzdar.cz.

� 19. 4. 9.00 Miloslav Lopaur: 
Dějiny lidské přítomnosti ve 
Žďárských vrších I. Díl věnovaný 
stopám nejstaršího osídlení. Dozví-
me se, odkud přišli kolonisté, jak 
vypadala oblast ve středověku, proč 
došlo v 15. století k zániku řady 
sídel či zda byla oblast rájem lou-
pežníků.

� 26. 4. 18.00 Kamila Dvořáko-
vá: Lofoty a cesta na jih k polár-
nímu kruhu. Virtuální cesta po 
norském souostroví Lofoty, včetně 
hlavního města Svolværu. Rybář-
ská vesnička Nusfjord je v seznamu 
UNESCO. Nakoukneme do přírody 
s jezery, horami i bílými plážemi...
Dojde i na Vikingy, slavné suše-
né tresky či cestu přes rozbouřené 
moře. 

� ČARODĚJNICKÝ KVÍZ - dět-
ské oddělení připravilo pro malé i 
větší čtenáře on-line soutěž o drob-
né ceny. Bližší informace najdete na 
stránkách www.knihzdar.cz a na fb 
knihovny.

VÝSTAVY
� Čechův dům Objektivem k srd-

cím: snímky Milana Šustra. 

Knihovna M. J. Sychry        

 2. 4. MUDr. Miluše Hrašková, 
Studentská 4/ ZR 1 (566 690 131)

 3. 4. MUDr. J. Šmídek, Palackého 
n. 32, N. Město n/M.(566 524 615)

 4. 4. Lékař stomat. M. Klepach, 
Závíškova 153, V. Meziříčí (775 234 
573)

Stomatologové
o víkendech
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Žďárské noviny

Velikonoční okénka
Nová muzejní okénka čekají na 

kolemjdoucí v Regionálním muzeu 
na Tvrzi. Těšit se můžeme i na méně 
známé zajímavosti z velikonoční 
tématiky. 

V prvním okénku spatříme barok-
ní pašijový průvod, tak jak se mohl 
konat i při žďárském klášteře. Na Vel-
ký pátek před užaslými diváky defi-
lovali křížovníci, kajícníci, sebemrs-
kači, nebo také alegorické obrazy 
smrtelných hříchů a lidských pokles-
ků, vybízející přihlížející k pokání a 
nápravě. Inspirovat se můžeme ukáz-
kami technik zdobení velikonočních 
vajíček, které ženy chystaly na Bílou 
sobotu. Chlapci zase pletli mrskačky. 

Druhým okénkem nahlédneme 
do velikonočně vyzdobené světnič-
ky s tradičním obědem podávaným 
na Boží hod. Uvidíme připomín-

Regionální muzeum

Heraldickým detektivem
Správné odpovědi naší heraldické 

detektivky ze str. 10. 
Pravdu měl ten, kdo tipoval obce: 

1 Počítky; 2 Polnička; 3 Velká 
Losenice; 4 Jámy. -lko-

Cílem autora a sociálního projektu 
je prostřednictvím fotografií přiblížit 
život seniorů, hendikepovaných a dal-
ších sociálních skupin.

� Galerie M. J. Sychry Návraty 
domů: snímky Fotoklubu Freeland 
Žďár n. S.; Jimramovsko - Genius 
loci: fotografie Zdeňka Bureše. -red-

ku rituálů konaných v tento den a 
také „sekačku“ na Červené pondělí. 
Okénka budou svítit až do 25. dub-
na.

Na muzejním webu (https://
muzeum.zdarns.cz/), na facebooku i 
v muzejních podcastech se o veliko-
nočních tradicích dozvíme spoustu 
zajímavostí.

Víte třeba, proč se u nás ve Žďáře 
říká „držet modrý pondělek“?

Ne? Tak se podívejte... -lko-

 5. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 
81 (774 900 858)

10. 4. MUDr. Tomáš Dvořák, Vel-
ká Losenice (775 479 595)

11. 4. MUDr. Petr Filla, Střední 5, 
V. Meziříčí (566 524 275)

17. 4. MUDr. Marie Kulková, 
Strážek 80 (566 567 332)

18. 4. MUDr. Kozáková, Zahradní 
271, Bystřice n/P. (725 422 742)

24. 4. MUDr. O. Bartoš, Na Měs-
tečku 310, N. Veselí (566 667 236)

25. 4. BLADENT s.r.o., Štursova 
111, N. Město n/M. (566 616 904)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz.


