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Témata, na která se zaměřujeme tento týden: 

Obsah: 

  tento týden si budeme povídat o  Filipojakubské noci – čarodějnicích 
 1. máj – stavění májky 
 Máj – lásky čas 
 Jak trávíte tento den – 30. dubna  vy s rodinou?  
 Vypravujete se na různé akce pálení ohňů nebo dáváte přednost setkání s jinými 

rodinami u vás na zahradě?  

Užívejte přírody, mějte dobrou náladu 
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Pálení čarodějnic 

 Tento zvyk patří k velice oblíbeným svátkům. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, 
Valpuržina noc mebo Beltaine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi 
starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a 
slaví příchod jara. Filipojakubská noc má svůj název podle jmen dvou apoštolů, jejichž svátek 
se původně slavil 1. května. Dnes už by jsme toto spojení v kalendáři hledali marně. Jednalo 
se o noc, která měla magickou sílu, otevírala bránu květnu – máji. S předmájovou nocí byla 
spojena řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr, z nichž zůstala až do našich časů 
uchována tradice ohňů – „pálení čarodějnic“. 

 

Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. 
Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly 
nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. 

 

Za původem ohňů předmájové noci se musíme vypravit do pohanských dob, zejména ke 
Keltům. Pro ně začínala prvním květnem doba světla a tepla, vlády slunečního Boha Bellena, 
pána ohně a vody i ochránce lidí. Na jeho počest pořádali keltové slavnosti (Beltain), při nichž 
zapalovali na návrších ohně, které měly zahnat zimní démony a škodící mocnosti. Kolem 
posvátných plamenů lidé tancovali a skákali i přes oheň. 

 

Valpružina noc a svatá Walburga 

Filipojakubské noci se říká také Valpružina. Walburga byla světice. Žila v 8. století a 
polovinu svého života strávila v Anglii. Stala se abatyší kláštěra v Bavorsku. Během svého 
života se podílela na šíření křesťanství v Německu a pečovala o nemocné a chudé. Její ostatky 
byly převezeny do kostela v Eichstattu a to 1. května. Od té doby se 1. května slavila památka 
sv. Walburgy. Svatá Walburga byla považována za ochránkyni před čarodějnicemi a jejich 
kouzly. 

 

Ohně, které plály na přelomu dubna a května, měly v dávných dobách ochranou funkci. Měly 
zahánět škodící nadpřirozené síly, které byly o této noci obdařeny silnou mocí. Při pálení 
čarodějnic bylo potřeba připravit kromě velké vatry i ometená košťata, která mládenci zapálili 
a vyhazovali do výšky. Dnes je tento večer pro zábavu, dospělí i děti se maskují různými 
převleky čarodějnic, opékají buřty a dospělí si dávají pivo. 
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Čarodějnice na hranici 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice 
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. 
Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a 
vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy 
se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli 
zajištění mládí a plodnosti. 

 

Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody byly silně 
ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. 

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, Skotsko, Irsko, 
Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé země označují tento svátek různými 
jmény. 

 

Stavění máje 

První májová noc nebyla zasvěcena pouze pálení ohňů, ale i stavění zdobených stromů – májí. 
Obřadní vztyčování stromu, nejčastěji smrku, uprostřed obce bylo zvykem už ve středověku a 
zřejmě souvisí s pohanským uctíváním stromů. Strom byl všeobecně považován jako symbol 
života a postavený pro blaho obce měl ochránit lidské společenství před zlými silami a 
přivolat vláhu. U nás se vztyčovaly máje na venkově i ve městech. V městském prostředí 
tento zvyk zanikl koncem 18. století, na venkově se však v některých místech dodržuje 
dodnes. 

 

Stavění máje bylo vždy kolektivním dílem svobodných mužů. Vybraný strom se musel 
nejdříve porazit, očistit od větví, oloupat z něj kůru, pod vrcholek upevnit věnce, fáborky, 
lahve s pálenkou aj. Bylo věcí cti i májový strom uhlídat, aby nepadl za oběť nočním 
výpravám mládenců ze sousední vesnice. Pokud se tak stalo, bylo třeba máj vykoupit a znovu 
postavit nebo pořídit novou. Na konci května se máj obřadně kácela. Než se máj skácela, 
soutěžilo se ve šplhání po máji. 

 

Květen byl odedávna pojímán jako měsíc lásky a noc na prvního máje byla jednou z 
příležitostí, kdy se mládenec vyznal ze svého milostného vztahu k dívce postavením ozdobné 
májky. Jako osobní máje se většinou stavěly rychle rostoucí břízy, ale také jehličnaté stromy. 
Umísťovaly se u vrat domu nebo před okno. Zelený strom znamenal panenství dívky. Naopak 
suchý stromek znamenal tzv. „nezachovalé“ dívky. 
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Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice 

 edna žena měla dvě dcery, ta starší a její vlastní byla ošklivá hrůza pohledět! Ale ta 
mladší, nevlastní ta vám byla krasavice! Však to matku hnětlo a jak mohla, tak ji trápila, 
dávala jí jen roztrhané šaty a držela ji u kamen v popelu. Zato své dceři kupovala jen to 
nejlepší, překrásné šaty a drahocenné korále, a vyváděla ji do společnosti. Nakonec jí i tohle 
bylo málo, a tak tu mladší vyhnala z domu. „Jsi už velká a dokážeš se uživit sama!“ řekla: 
„Jdi, kam tě oči povedou!“ Co té ubožačce zbylo jiného, než aby se vydala do širého světa? 

Tak šla a šla, až přišla k jabloni, která na ni utrápeně zavolala: „Neočistila bys mě trochu od 
trní a hloží?“ „Proč ne?“ řeklo děvče a dalo se ihned s fortelem do práce a strom očistilo.  
Ušla další kus cesty a potkala chromého psa, který se namáhavě vlekl po cestě. „Neovázala 
bys mi nohu?“ poprosil smutně. „Proč ne?“ řeklo děvče a dalo se do toho. A pak přišla k peci, 
která byla tak roztopená, že to nebylo k pečení. „Nepřivřela bys mi dvířka?“ zaprosila 
zadýchaná pec. „Proč ne?“ řekla dívka, udělala to a šla dál. 

 orazila k chaloupce, ve které bydlela stará čarodějnice. Zaklepala a zeptala se, zda by ji 
nevzala do služby. Čarodějnice byla ráda, neboť zrovna služku potřebovala. Předala jí klíče 
od všech dveří, ale do těch posledních jí zakázala vstoupit. 

Jednoho dne byla čarodějnice jednou zase za svými nekalými záležitostmi a dívka ucítila 
příležitost a popadla ji taková zvědavost, že se neubránila, a do zakázané světnice vstoupila. 
Uvnitř to bylo samé zlato, až z toho jednomu přecházel zrak, a než se dívenka nadála, byla i 
ona samé zlato, což ji tak polekalo, že dveře zabouchla, nohy vzala na ramena a pelášila pryč. 
Ale kohout na dvorku začal hlasitě kokrhat, jen co ji dívku utíkat. To uslyšela čarodějnice a 
začala nebožačku pronásledovat. Tedy dávno by ji měla, kdyby tam nebyl jeden dobrý muž, 
který dívku viděl, slitoval se a zařídil to tak, že před ní byl den a za ní černočerná noc, takže 
čarodějnice neviděla na cestu a všelijak klopýtala a škobrtala. 

Když přiběhla dívka k peci, zavolala tato na povzbuzení: „Utíkej! Utíkej! Čarodějnice tě 
nikdy nechytí!“ Sotva byla čarodějnice u pece, hned se k ní měla s ptaním, zda neviděla 
kolem běžet nějaké děvče. Ale pec se stavěla hloupá a otázce pranic nerozuměla. Dívka zatím 
potkala psa, který ji povzbuzoval: „Utíkej! Utíkej! Čarodějnice tě nikdy nechytí!“ Když 
sípající čarodějnice narazila na psa, opět se vyptávala, ale on řekl: „Ne, žádnou dívku jsem 
neviděl.“ Ani u jabloně se čarodějnici nevedlo lépe, ta jí také nic neprozradila, a tak se musela 
s dlouhým nosem obrátit k domovu, protože dál už její čarodějná moc nesahala. 

 latá dívka dorazila šťastně domů a trám nad dveřmi radostně zazpíval: „Lintum, tintum, 
tralaláček, přiletěl k nám zlatý jarabáček!“ Tu vyběhla macecha ven a uviděla dívku celou 
zlatou a oči ji málem vypadly z důlků. 
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Hned ji popadla, zavedla domů a měla se k ní mile a vyptávala se, co a jak se jí vedlo. Ošklivá 
sestra byla zelená od závisti a pronesla: „Já jdu taky do světa a vrátím se určitě ještě krásnější 
než ta naše popelka!“ A bylo to! 

 šklivka se vydala tou samou cestou jako sestra. Když ji jabloň prosila, aby ji pomohla od 
trní, zlostně vyštěkla: „To tak, abych si popíchala ruce!“ a šla dál. Stejně se chovala ke 
chromému psu. „Neovázala bys mi nohu?“ prosil ji. „No ty si snad myslíš, že jsem nějaká 
děvečka?“ odvětila mu pyšně a šla dál. Ani peci nepomohla a jen se na ni osopila: „To je 
neslýchané! To přece není práce pro mne!“ Nakonec dorazila k čarodějnické chalupě a 
vstoupila do služby. Než čarodějnice ráno odešla, varovala ji: „Třes se vstoupit do těch 
posledních dveří!“ „Ano, ano,“ slibovala dívka, ale sotva byla baba pryč, běžela tam a byla 
pojednou taky celá zlatá. A nezbylo než utíkat o život! Ale zlomyslný kohout zase přivolal 
čarodějnici a ta přiběhla a hned viděla, co se stalo, a vydala se kalupem za dívkou. Ta zatím 
utíkala, co jí síly stačily, ale protože ten dobrý muž se nad ní neslitoval, měla před sebou 
černočernou noc a škobrtala a klopýtala hrůza pohledět. 

 dyž běžela kolem pece, tak ji tato celou popálila, a když se čarodějnice ptala, zda 
neběžela kolem, ukázala ji správný směr a ještě ji pobízela. Pes na dívku v tom kalupu štěkal 
a taky ji notně pokousal, a když potkal čarodějnici, přispěl ji radou, jen ať tu zlobotu brzy 
dopadne! A jabloň nastavila dívce do cesty větve a trnoví se taky snažilo, takže se do toho 
dívka celá zamotala a zůstala tam vězet a bylo to! Babice ji popadla za krk a řekla: „Počkej, 
počkej, holenku! Moje zlato si domů neponeseš!“ A začala dlouhými drápy dívce to zlato z 
těla škrábat a drápat, až všechno seškrábala a sedrápala, že na ní nezůstala ani šupinka. A pak 
ji celou zkrvavělou nechala běžet. 

 dyž se přivlekla domů, trám nad dveřmi ponuře zazpíval: „Lintum, tintum, tlukotřas, 
přiletěl k nám rudý ďas!“ Matka vyběhla ven a hned poznala svoji dceru, zavedla ji dovnitř a 
ukryla do sklepa, aby ji žádný člověk neviděl; a tam zůstala celý život. 

 dyž se král té země dozvěděl o zlaté dívce, přijel v kočáře taženém čtyřmi bělouši a 
odvedl si ji jako svoji nevěstu na zámek. A pak slavili svatbu, která trvala celých osm dní! 

 
Otázky: 

 Komu  a jak pomohla dívka? 
 Co čarodějnice zakázala hodné dívce? 
 Co se stalo hodné dívce, když otevřela dveře, do kterých neměla vstupovat? 
 Co říkala zlá sestra své matce, když viděl hodnou sestru? 
 Pomohla druhá sestra někomu? 
 Kdo informoval čarodějnici o tom, že někdo otevřel dveře, které neměl? 
 Komu se zalíbila hodná dívka  a za koho se provdala? 
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V lese žijí čarodějnice 
Jednou jela jedna chudá děvečka se svým panstvem hlubokým černým lesem, a 
když byli v místě, kde byl ten les nejčernější a nejhlubší, vyrojili se z houštin 
loupežníci, koho našli, toho zabili. Jen ta děvečka se zachránila, protože z 
kočáru včas vyskočila a ukryla se za jeden strom. Když loupežníci se svou 
kořistí odjeli, vylezla ven, obhlédla celé to krveprolití a začala naříkat a 
hořekovat: „Co si nyní já ubohá počnu? Ani nevím, jak se z toho lesa dostanu 
ven, široko daleko tu není živáčka, bídně tu zahynu.“ Bloudila lesem sem tam a 
hledala cestu, ale žádné tu nebylo. Když nastal večer, unaveně si sedla pod 
strom, poručila se Pánu; že dál nepůjde, i kdyby se dělo, co by chtělo. 

Za nějakou chvíli k ní ale přiletěl sněhobílý holoubek, v zobáčku měl zlatý 
klíček, který jí položil do ruky a řekl: „Vidíš ten velký strom? Je na něm zámek, 
ten otevři tímto klíčkem a uvnitř najdeš dost jídla, hlad tě více sužovat nebude.“ 
Dívka šla ke stromu a zámek otevřela a tu máš, čerte, kropenku! Uvnitř byla 
mistička mléka a krajíc bílého chleba, který si do mléka nadrobila; a najedla se 
dosyta. Pak si řekla: „Přišla hodina, kdy slepice zalétají do kurníku a já jsem tak 
unavená, kdyby tu tak byla někde i postel!“ Tu opět přiletěl sněhobílý holoubek, 
v zobáčku nesl jiný zlatý klíček a řekl: „Otevři tento strom a najdeš postýlku.“ A 
byla vám to postýlka krásná a měkká! Tu Pánubohu poděkovala a poprosila, aby 
ji v noci opatroval, uložila se a usnula. 

Když se rozednilo, byl sněhobílý holoubek opět tu a nesl klíček a řekl: „Otevři 
tamten strom a najdeš tam šaty.“ A byly to šaty zdobené zlatem a drahými 
kameny, inu, tak vznešené jako pro nějakou princeznu. Tak žila v tom lese 
nějaký čas a každého dne přilétal sněhobílý holoubek a postaral se o všechno, co 
potřebovala, a byl vám to krásný a pokojný život. 

Jednou však holoubek přiletěl a pravil: „Udělala bys pro mne něco?“ „Ze srdce 
ráda.“ odvětila dívka. Tu holoubek pravil: „Odvedu tě k jedné chaloupce, ty 
půjdeš dovnitř, najdeš tam u krbu sedět stařenu a ta ti řekne: „Dobrý den!“. Ale 
ty s ní nepromluv ani slovo, ať ti říká, co chce, jdi po její pravé ruce dál, tam 
budou dveře, těmi vejdi do světnice, najdeš tam stůl a na něm budou ležet 
rozličné prsteny, drahocenné kousky s blyštivými kameny, ale těch si nevšímej, 
najdi ten nejobyčejnější a ten mi přines nejrychleji, jak to půjde.“ 

Dívka šla k té chaloupce a vešla dovnitř, seděla tam stařena s obrovskýma 
očima, a když ji zpozorovala, pravila: „Dobrý den, moje dítě.“ Ale ona 
neodpověděla a šla k druhým dveřím. „Kampak?“ křičela stařena a popadla ji za 
kabátek, chtěla ji zadržet: „To je můj dům a nikdo nesmí dovnitř, když si to 
nepřeji.“ Ale dívka mlčela, vytrhla se a vešla rovnou do světnice. Ležela tam na 
stole kopa prstenů, blyštěly a leskly se jí před očima, vrhla se k nim a začala 
hledat onen obyčejný kroužek, ale nebyl tam. Jak tak hledala, uviděla stařenu, 
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jak se plíží pryč a nese ptačí klec. Tak k ní přiskočila a tu klec jí vzala a viděla, 
že v ní sedí ptáček a v zobáčku má zlatý kroužek. Ten vzala a celá šťastná s ním 
vyběhla z domu ven a čekala, že teď přiletí sněhobílý holoubek a ona mu prsten 
předá, ale neukázal se. 

Dívka se opřela o jeden strom a čekala na holoubka, tu se stalo, že ten strom byl 
najednou měkký a poddajný, sklonil dolů větve a dvě z nich se ovinuly kolem 
dívky, ale nebyly to větve, byly to ruce. Když se ohlédla, místo stromu ji 
objímal krásný muž, který ji políbil a pravil: „Ty jsi mne vysvobodila z moci zlé 
čarodějnice, která mne proměnila ve strom. Každý den jsem byl na pár hodin 
sněhobílý holoubek a měl jsem být tak dlouho zakletý, dokud si na prst 
nenavléknu tento prsten.“ 

V moci zlé čarodějnice byli osvobozeni taky sloužící a koně, ti všichni byli také 
stromy. Potom dívku odvezl do své říše, neboť ten muž byl královský syn a 
oženil se s ní a žili pak šťastně až do konce svých dní 

. 
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Písně: 

ČAROVÁNÍ 
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ČARODĚJNICKÁ PÍSEŇ 

 
Někdy se najdou někteří, 

co na pohádky nevěří. 
Ti se potom diví nejvíce, 

když je potká pravá čarodějnice. 
Vař hrnečku čarodějný, 
žádný osud není stejný. 

Ropuchy a netopýři, 
v hrnci se mi tady škvíří. 
Tomu, co se tady peče, 
někdo jen tak neuteče. 

Osudu zde míchám kaši, 
sníš ji a pak tě to straší. 

Vaří se to, 
smaží se to, 

a z té husté páry, 
uhněteme, upleteme, 

naše čáry máry. 
Ze tmy se pak na tě zubí tlama ještěří, 

nejvíc na toho, 
kdo na nás nevěří. 

Svůj osud sám si uvařit, 
přál by si každý ňouma. 
Na to je třeba recept mít, 

nad tím, ať ňouma koumá. 
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Básně a říkadla: 

ČARODĚJNICE 
 

Támhle je černej dům. 
Co v tom domě? Černá paní. 

Co tam vaří? Černou kaši. 
Čím ji mastí? Kolomastí. 

Čím ji bere? Lopatou, má palici chlupatou. 

 

 

NOC BABIC 
Na dnešní noc babice 

těší se velice, 

nastartují košťata 

a poletí - ratata! 

I vy někam ven jděte, 

k ohni si zasedněte 

a Čarodějnic si užívejte, 

i když - na pozoru se mějte... 
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BÁSNIČKA PRO ČARODĚJNICE 
My dnes máme velký den, 

čarodějnic extra sněm. 

provětráme košťata, 

pavouky a šváby, žížaly a hmyz, 

to my máme rády. 

Jednou za rok přilétáme, 

dětem nohy utrháme. 

Vytváříme mocná kouzla, 

jen aby z hůlky nevyklouzla. 

Třicátého přilétáme, 

málo času na to máme. 

Patří nám jen jedna noc, 

ale stihnem toho moc. 

Za rok se zas vrátíme, 

Valpurze noc zasvětíme.  
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Pohybová hra: 

 Slalom na koštěti 

Trasa obsahuje překážky, které se musí překonat různými způsoby, ale 
pravidlo je jediné - dítě musí sedět celou dobu na koštěti. 

 

 Hod koštětem nebo košťátkem 

Zde jsou dvě varianty  - buďto hod na cíl, anebo kdo hodí dál. 

 

Hudebně pohybová hra: 

 Podlézání koštěte 

Je to obdoba „Zlaté brány“ – písnička se zpívá stejná. Jen 2 dospělí (starší 
sourozenci) drží koště a dávají ho postupně níž. Dítě se ho snaží podlézt, 
aniž by se ho dotklo. 

Aktivita: 

 Míchání lektvaru 

Připravte si tři nádoby, ve kterých pomocí potravinářského barviva 
namícháte barevnou tekutinu. Např. barva žlutá, modrá a červená. Do 
velké průhledné sklenice si pak dítě samo nalévá a pozoruje, jak se barvy 
mění a mísí. Zjistí, že modrá a žlutá vytvoří zelenou, atd. Poté si svoje 
lektvary pojmenujte  -  fantazii se meze nekladou.  
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Obtáhni čáru letu čarodějky 


