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Milí obyvatelé a vážení kolegové Domo-
va,

jmenujeme se Jana a Iveta a jsme koordi-
nátorkami na domově D. Rády bychom se 
Vám v následujících řádcích krátce před-
stavily. Jana pracuje v Domově třetím ro-
kem, někteří ji můžete znát z domova A. 
Od loňského podzimu získává cenné zku-
šenosti jako koordinátorka patra D1. Ive-
ta se zde věnuje klientům o trochu déle,          
v posledních třech letech jako koordiná-
torka patra D2.

Také bychom chtěly poděkovat všem za-
městnancům a klientům Domova za vzá-
jemnou toleranci, trpělivost a spolupráci 
v této nelehké době plné opatření a nej-
různějších změn. 

Ohlédneme-li se za posledními dny v Do-
mově, velkým tématem byly velikonoční 
svátky. Během příprav klienti domova D 
zaseli osení a řeřichu do skořápek od va-
jíček, které vlastnoručně nazdobili. Na 
velikonoční pondělí se náš kolega Alex ra-
dostně chopil své „povinnosti“ a vyšlehal 
klientky i své kolegyně pomlázkou, které 
je přisuzována životodárná síla. Jak tradi-
ce říká: „Kdo dostane pomlázkou, ten ne-
uschne“ nebo omládne, chcete-li.

Mezi obyvatele domova D jsme přivítali 
dva nové kamarády, zakrslé králíky Miu a 
Lumpíka. Dostali se k nám na základě po-
ptávky uveřejněné na facebookové strán-
ce Domova. Tento nový přírůstek přináší 
klientům radost při pomazlení a potěšení 
při péči o ně.

Tím naše zahradnické radosti nekončí. Ve 
velkých keramických květináčích pěstuje-
me maliny, rybíz a angrešt. 

To jsou keře, které najdeme snad na kaž-
dé zahrádce. Až trochu zesílí a přijde ten 
správný čas a počasí, umístíme je také na 
terasy domova D a na balkóny u pokojů 
klientů. 

Při procházce po zahradě tak můžeme 
u domova D průběžně pozorovat, jak se 
rostlinám daří, jak postupně rostou a kve-
tou. Věříme, že se budeme moci těšit i na 
úrodu.

Po aprílovém počasí, kdy doslova chvíli 
sněžilo a chvíli svítilo slunce, nastává ko-
nečně čas na procházky a společné tráve-
ní času na čerstvém vzduchu mezi zelený-
mi a kvetoucími stromy.

Slunce a jeho paprsky nabývají na inten-
zitě a přinášejí příval energie nejen pro 
přírodu, ale i pro život v Domově a pro 
nás všechny. S jarem se zdá být hned vše 
veselejší a plné naděje. Nejen na naší za-
hradě můžeme pozorovat rozkvétající ba-
revné květiny, včely létající mezi nimi, ale 
také ptačí námluvy a stavění hnízd. V brz-
ké době jistě uslyšíme křik ptačích mláďat.

Věříme, že s přibývající energií a elánem, 
které získáváme ze slunečních paprsků 
a rozkvetlé přírody kolem nás, všechno 
společně zvládneme. Přejeme Vám krás-
né jaro a především hodně zdraví. Nega-
tivní ke covidu a pozitivní k životu. 

Za domov D,
koordinátorky Jana a Iveta
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OSLAVENCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Vítáme nové obyvatele

NAROZENINY KVĚTEN

19.5. Marie Houfová
19.5. Emília Klubrtová 
19.5. Ing. Stanislav Prokop 
20.5. Věra Kolářová 
20.5. Milan Merhaut 
21.5. Jana Blahová 
21.5. Anna Řežábková 
22.5. Marie Štěňhová 
26.5. Jaromíra Bartošová 
27.5. Dagmar Wicková 
28.5. MUDr. Eva Koťátková 
29.5. Marie Hanilcová 
30.5. Alžběta Konrádová 
30.5. akad. malíř Přemysl Vanke 
31.5. Jana Švestková 

2.5. Jaroslava Lágnerová 
4.5. Helena Hájková 
5.5. Marie Nováková 
6.5. Jolana Žďárská 
7.5. Miroslava Pokorná 
9.5. Věra Jahodová
10.5. Miroslav Nerad 
13.5. Dagmar Kavanová 
14.5. Anna Cigánková 
14.5. Jaromíra Kubíková 
15.5. Věra Boučková 
16.5. Marie Krsková 
17.5. Vlasta Kupsová 
18.5. Zdeňka Kulhavá 
19.5. Blanka Foltýnková 
 

Rozloučili jsme se

Josef Holík
PhDr. Marie Rozsypalová

Nataša Havlíčková
Ludmila Jakoubková

Eva Nováková
Olga Poupová
Alena Turková 

Miloslav Suchan 
Bohumil Rozkošný

Helena Ptáčková
Ing. Jiří Macl

Marie Houfová
Miloslava Šlauková 

Bohumil Šlauka 
MVDr. Jaroslav Červenka

Božena Dupalová
Marie Boháčová

Ing. Alenka Vojtíšková 
Marie Drsová
Jana Trnková
Miloš Barták

Helena Piskáčková
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AKTUALITY Z DOMOVA 

NOVÝ 
PROJEKT
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OCENĚNÍ
Aktivizační pracovnice domova A Tereza Jechová minulý týden převzala cenu od organiza-
ce Mezi námi, ops., a to za pohádkovou soutěž měsíce březen. Dárečky z udělené ceny jsme 
rozdělili mezi Vás, kdo jste byli do soutěže zapojeni. Zároveň předala obrázky našich klien-
tů pro děti z MŠ Semínko na další téma, tentokrát čarodějnice.

S mateřskou školou Semínko a organizací Mezi námi o.p.s. je naše spolupráce již dlouhodobá     
a velmi přínosná a obohacující pro obě strany.  Těšíme se, až děti zase osobně uvidíme. Proza-
tím se „vídáme na dálku“ – v rámci projektu Pohádkový rok se každý měsíc společně zapoju-
jeme se svými výrobky do soutěže na určité téma. V minulosti se jednalo o různé pohádkové 
postavy, zvířata apod. Zapojujeme se každý měsíc a nezřídka se umisťujeme na předních příč-
kách. Nejen z výhry, ale ze samotné účasti a přípravy výrobků a obrázků, máme velkou radost.
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VELIKONOCE

Co k Velikonocům neodmyslitelně patří? 

Myslím, že v dnešní moderní době se už na velikonoční tradice nehledí tak, jako v dobách dří-
vějších. Co myslíte Vy? Jaké tradice jste dodržovali na Velikonoce Vy?
 
Dozajista jsme všichni někdy barvili velikonoční vajíčka. Jak je obarvit, na to je mnoho způso-
bů. Když jsem byla malá, s babičkou jsme vajíčka barvily ve slupkách od cibule. 

Dnes si už můžete koupit přírodní barvivo v pytlíčku a vajíčka obarvit o dost rychleji než dříve. 
Vajíčka na fotografii jsme s klientkami barvily ještě dalším způsobem. A to pomocí jednorá-
zových rukavic, které si nasadíte na ruku, nakapete do nich barvu a pomocí koulení v rukách 
vajíčka obarvíte. 

 

Na této stránce se ohlédneme za Velikonocemi, velikonočními tradicemi a tím, jak jsme 
Velikonoce prožívali v Domově.

Sepsala Tereza Jechová, fotografie Edita Svobodová

Náš recept 
K tradičním namočeným 
rohlíkům v mléku jsme 

přidaly na kostičky nakrá-
jené uzené maso, vajíčka 
(žloutky zvlášť a z bílků 

udělaný sníh), pažitku, sůl 
a pepř a nádivka byla po 
40 minutách pečení na 

světě. 

Další známou tradicí je pečení velikonoční nádivky. Přidávali 
jste do nádivky kopřivy? 

Vždy jsme si myslela, jak je nádivka těžká na přípravu – a ona 
není! 

Má někdo jiný recept, o který by se se mnou rád podělil? Ne-
váhejte ho předat své aktivizační pracovnici a ona mi ho urči-
tě odevzdá. 
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Proč se pálí čarodějnice? 

Je to lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Po celém světě se odehrává      
z noci 30. dubna na 1. května. Nazývá se Valpružina noc. Zajímavé je, že v 19. století byl tento 
zvyk zakazován jako pověrčivá praktika. 

V minulosti v předvečer prvního máje zapalovali mladí lidé ohně na kopcích, tančili kolem 
nich, přeskakovali hořící uhlíky, nebo dokonce skákali přes ohně.  Zvykem bylo na ohni spá-
lit loutku představující čarodějnici. Dalším typickým zvykem bylo metání košťat do vzduchu          
a nošení jejich ohořelých částí domů na ochranu. Také se v souvislosti s prvním májem uklíze-
lo hospodářství a chlévy a do oken se dávaly větvičky, které měly celé stavení ochránit.

Tradiční dubnový zvyk – pálení čarodějnic.

Současná podoba pálení čarodějnic si zachovala některé rysy z minulosti, zároveň se ale změ-
nila funkce pálení. V minulosti se čarodějnice pálila především z náboženských důvodů. Dnes 
je to spíše společenská a zábavní funkce. U pálení čarodějnic se mnohdy sejde celá rodina, 
vesnice, ale také se pořádají kulturní a společenské akce v rámci města. Dělají se čarodějnické 
oslavy s opékáním buřtů a popíjením alkoholu. Pro děti se konají různé soutěže, vypráví se 
strašidelné příběhy a nosí se čarodějné kostýmy. Zvyk upalovat na hranici čarodějnici však 
přetrval. 

Další zajímavosti:
• zapálené vatry ohně jsou vidět i na satelitních snímcích amerického národního úřadu pro 
oceán a atmosféru pořízené z výšky 850 kilometrů;
• pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro;
• noc z 30. dubna se nachází přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem, připi-
suje se jí tak magická síla;
• popel ze zapálených ohňů nebyl jen tak obyčejný, dodával sílu a zdraví a tak se sypal na 
pole, aby byla dobrá úroda.

Jak se před takovými čarodějnicemi bránit? To lze různými způsoby. Například svěcenou vo-
dou. Nebo se před domy dávaly vykopnuté drny a pod ně čerstvá vejce. Zapichovaly se trnové 
větvičky, aby se čarodějnice zranila a nedostala se dovnitř. 

I u nás v Domově se tradice pá-
lení čarodějnic pravidelně do-
držovala. Každý rok se s dosta-
tečným předstihem vyráběla 
čarodějnice, která se v den ko-
nání akce spálila na ohni. Opé-
kaly se špekáčky a pivo teklo 
proudem. Také jste si mohli po-
slechnout lidové písně, zazpívat 
si a zatancovat. 

Takto se pálila poslední 
čarodějnice v Domově. 
                                                                      
A k posezení samozřejmě 
buřty.
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MALÝ PRINC
V části Chodováčku, kde uveřejňujeme Vaše příběhy, články a jiné příspěvky, se věnuje-
me Vašim zálibám, vzpomínkám, zamyšlením. Pokud byste měli zájem do této rubriky 
přispět, budeme rádi. Vaše příspěvky můžete předat pracovníkům na Vašich domovech, 
kteří je již doručí do redakce Chodováčku.

Tentokrát klientka domova D paní Eva Frantálová přispěla do Chodováčku článkem             
o své nejoblíbenější knize, kterou je Malý princ. 

Moje nejmilejší kniha

Zase tu máme jaro, trochu smutné jaro,         
i když sem tam vysvitne sluníčko. Všichni 
již doufáme, že se dočkáme lepších časů. 
Protože nastalá situace cuchá lidem ner-
vy, musíme se něčím zaměstnat, abychom 
tomu nepodléhali.

Já se vrátila ke psaní, malování, ručním pra-
cím a čtení. To je jediný způsob, aby člověk 
nepodléhal depresím.

Jelikož ráda čtu, občas se vracím k přečte-
nému. Jedna malá, drobná knížka je mi ob-
zvláště milá. Je to Malý princ od Antoina de 
Saint-Exupéryho. Mnozí se možná ušklíb-
nou, neboť ji považují za pohádku pro děti. 
Ale to se mýlí, protože je v ní tolik životního 
moudra, které děcko těžko pochopí. 

Autor knížky Antoine de Saint-Exupéry se narodil 29. 6. 1900 v Lyonu ve Francii. Po maturi-
tě šel studovat architekturu. Tato studia nedokončil. V roce 1921 nastoupil vojenskou službu                  
k letectvu. Stal se vojenským pilotem – kurýrem. V roce 1923 byl těžce zraněn. Právě z této 
doby vycházejí i jeho díla: Noční let, Kurýr na jih, Válečný pilot, Země lidí, Citadela. A další dílko, 
asi nejslavnější, je právě Malý princ.

Sám autor zde vystupuje jako vypravěč – letec, který nouzově přistál na saharské poušti pro 
poruchu letadla. Nedaří se mu poruchu odstranit a poblíž se objeví malý hošík, který je zvlášt-
ní. Je to Malý princ. Naváže s letcem hovor, vypráví mu o sobě a odkud pochází. Je to malý 
asteroid – planetka, meteorit s označením B612, o velikosti malého domu. Jsou tam 3 sopky – 
dvě jsou činné a jedna vyhaslá. Denně je vymetá, protože si na nich vaří snídani (i tu vyhaslou, 
protože co kdyby se probudila k činnosti).
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Další jeho činností bylo vytrhávání baobabů, 
neboť by jejich kořeny zničily planetku. 

Baobab je strom rostoucí jen v Africe. Lze při-
rovnat k situaci člověka, že je lepší se vypo-
řádat se vším zlem raději ihned, než nám to 
přeroste přes hlavu a „zničí“ nás to (obrazně     
i skutečně). 

Princ se na své planetce setkává s růží, o kte-
rou pečuje, avšak ona je domýšlivá a pyšná, 
myslí si, že je jen ona jediná svého druhu. 
Prince se to dotkne, a proto opouští svůj do-
mov, aby poznal vesmír. Při své cestě navštíví 
6 planetek a Zemi. A všude se setká s nějakým 
dospělým člověkem. 

Na počátku knížky se autor snaží nakreslit hroznýše. Poukazuje na to, že dospělí nechápou 
dětský svět, který je plný fantazie.  

V druhé kapitole uvádí, jak ztroskotal na Sahaře, a zde se setkává s Malým princem, který ho 
požádal, aby mu nakreslil beránka. Jelikož se mu to nedaří, nakreslí krabici a každý si může        
v té krabici představit podle své fantazie jakéhokoliv beránka. 

Na další planetě se setkává s králem, který nemá komu dávat rozkazy. I my se můžeme ve 
svém životě cítit osamoceni. Princ opouští tuto planetu, král se ustanoví svým velvyslancem. 

Na další planetě se setkává s přemýšlivcem, který chce slyšet pouze chválu na svou osobu. 
Nic jiného nepřijímá. To je i ve světě, že lidé nesnášejí kritiku ve všech ohledech. Na další se 
setkává s opilcem, který pije proto, že se stydí za to, že pije. A co lidé? 

Princ putuje na další, kde je businessman, který počítá hvězdy, tvrdí, že mu patří, což je nesmy-
sl, neboť ty nemohou patřit nikomu. Lidé si přivlastňují úspěchy jiných a ještě z toho profitují.

Všechny situace na planetách prince rozesmutní – a poučení z toho plyne, že je to poplatné          
i dnešku.

Pokračování příště...

Text doplnila ilustracemi autorka Eva Frantálová.
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LUŠTĚNÍ
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Klienti domova A zdraví ostatní klienty a posílají jim podklady, podle nichž trénovali pa-
měť. Sepsala je s nimi aktivizační pracovnice Lucie Turnovská. Tentokrát byly tématem 
byliny.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Vyřešte přesmyčky
Příklad: SIRNAC - narcis

ALŠIPMAPEK
KARTIPONE
TÁRFAKAI  
LPTEKRÍČ 
DEMÁKRSIAKS
CITNYHA
ŘEMCODEN
LÁPTNUI
EBARGRE
CHAHULKAV
KLAFIA
VNOLAKNAIK
NASAKAS
ŽREŮ
JECHROID

Vytvářejte slova přeskupením písmenek slovního spojení SMETANKA LÉKAŘSKÁ (mo-
hou být jakékoli slovní druhy, ale nelze přidávat další písmena – např. satén, smetana, 
lék apod.).

.................................................................................................................................................................................

Víte také, jaká květina se pod tímto názvem ukrývá?

Doplňte řešení hádanky

Ve své sytě žluté kráse
pampelišce podobá se.
Nápověda pro Bělu:
„Jsou to květy ________.“

(podbělu)

Malá kytka celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají ________.

(bledule)

Jméno mají v kalendáři,
na zahrádce kvetou v září.
Připravte si peřiny,
když odkvetou ________.

(jiřiny)
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CESTOVATELSKÉ OKÉNKO
Vážení čtenáři, 

cestovatelské okénko probíhá na domově A a domově B od 1. července 2020. Na domově A se na 
aktivitě potkáte s Terezou a na domově B s Lucií. Na aktivitách budete společně cestovat do růz-
ných koutů světa, od českých až po zahraniční. Cestování bude probíhat pomocí fotografií, videí    
a vyprávění. 

V případě Vašich cestovatelských zážitků budou Tereza a Lucie rády, když se o ně podělíte s ostatní-
mi obyvateli Domova. Dnešní příspěvek připravila a fotografiemi doplnila Lucie.

NIZOZEMSKO

Společně se vypravíme na severozápad Evopy do země tulipánů, větrných mlýnů, kol a výbor-
ných sýrů. Do země, odkud pocházejí nejznámější umělci světa. Udělejte si pohodlí, uvařte si 
kafíčko nebo čaj a můžeme vyrazit na cestu po Nizozemsku.

VAŠE PŘÍSPĚVKY

Základní fakta:

•    Poloha: nachází se v severozápadní Evropě na pobřeží 
Severního moře

•     Sousedé: Německo, Belgie 

•     Hlavní město: Amsterdam

•   Obyvatelstvo: v roce 2016 přesáhl počet obyvatel 17 mi-
lionů, z toho cca 20 % tvoří lidé cizích národností. Více než 
50 % obyvatel je bez náboženského vyznání, katolíci tvoří 
přibližně 25 %, protestanté 16 % a muslimové 5 % obyvatel. 
V současné době žije skoro polovina obyvatel Nizozemska 
v konurbaci Randstad tvořené aglomeracemi Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam a Utrecht.

•   Úřední jazyk: nizozemština (v provincii Friesland také 
fríština)

•     Zřízení: konstituční monarchie – král Vilém-Alexandr
 
•     Měna: euro

• Podnebí: převládá oceánské podnebí. Roční úhrn srážek je poměrně vysoký. Velmi často se ve 
vnitrozemí objevují mlhy a vane silný vítr. Jen šest dní v roce je v Nizozemsku bezvětrno.Na 
podnebí má také vliv Golfský proud v Atlantském oceánu, díky kterému jsou zimy relativně 
teplé.
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VAŠE PŘÍSPĚVKY

Rozdíl mezi Holandskem a Nizozemskem

Lidé často tyto dva názvy používají jako synony-
mum. Nicméně Nizozemsko je tvořeno 12 provin-
ciemi, z nichž lze pouze dvě nazývat Holandsko: 
Severní Holandsko a Jižní Holandsko. Ostatní pro-
vincie jsou Groningen, Friesland, Overijssel, Flevo-
land, Drenthe, Utrecht, Zeeland, Severní Brabant-
sko, Gelderland a Limburg. Oficiálně Nizozemské 
království se skládá z evropské části, tedy Nizo-
zemska, a z ostrovů v Karibiku: Aruba, Curaçao, 
Svatý Martin a Karibské Nizozemsko (Bonaire, 
Svatý Eustach a Saba), které mají status přidruže-
ných oblastí EU.

Terschelling

Západofríské ostrovy jsou označovány jako 
řetězce malých ostrůvků ležících v Severním 
moři při pobřeží Nizozemska. Jedním z nej-
větších ostrovů je ostrov Terschelling – ráj 
cyklistů, brusinek a tuleňů. Ostrov můžete 
prozkoumávat i z koňského sedla. Na ostro-
vě je možnost zapůjčení koní a poníků jak 
pro dospělé, tak pro ty nejmenší.  Ostrov je 
30 kilometrů dlouhý a tři až čtyři kilometry 
široký. Žije na něm 5 a půl tisíce stálých oby-
vatel. Jedná se o písčitý ostrov, zčásti pokry-
tý smíšenými lesy a vřesovišti.
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Muzeum Rijksmuseum

Národní a největší nizozemské muzeum najdete v jižní části Amsterdamu a nachází se v něm 
na 8 000 artefaktů. Od nejvýznamnějších obrazů Rembrandta či Vermeera po sekci, která 
detailně shrnuje a osvětluje historii Nizozemského království. 
 
Dům Anne Frank

Ten v sobě skrývá malé muzeum a expozici, která připomíná život židovské dívky Anne Frank                 
i obecně pronásledování Židů nacisty. Právě do Amsterdamu Anne Frank uprchla během 
druhé světové války a v domě číslo 263 na ulici Prinsengracht po dva roky žila, než ji objevili 
nacisté a s celou rodinou odvezli do koncentračního tábora. Anne psala deník, který byl po 
její smrti publikován.

Amsterdam

Nizozemské hlavní město je plné kontrastů a láká turisty z celého světa. Panuje zde uvolněná 
atmosféra, naleznete zde spoustu coffeshopů s linoucí se marihuanovou vůní. Marihuana 
je zde legální. Dále naleznete notoricky známou čtvrť Red Light District, kde se za výlohami 
předvádí dívky, i prostituce je zde totiž legální. Nicméně, kdo nepřijel za zábavou a pobave-
ním, tomu nizozemský Amsterdam nabízí světoznámá muzea, zajímavou architekturu, tuli-
pánové trhy a nespočet procházek kolem kanálů pro romantické duše.
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Keukenhof

Jedná se o největší květinový park v Evropě a rozhodně není jen o tulipánech. Na 32 hek-
tarech lesoparku můžete každoročně obdivovat na 7 milionů květin a zhruba 800 různých 
druhů. Převažují tulipány desítek různých barev a dále park doplňují narcisy, hyacinty, sasanky                
a mnoho dalších druhů. 

Květiny jsou vysázené v záhonech 
nejrůznějších tvarů a velikostí. Kro-
mě pestrobarevných záhonových 
koberců v Keukenhofu narazíte 
i na stovky azalek, rododendro-
nů, japonských sakur a staletých 
vzrostlých stromů. Kouzelná zátiší 
doplňují jezírka, kanály i tradiční 
větrný mlýn.

Rotterdam

Moderní a živá metropole, která se pyšní především moderní architekturou. K vidění je zde 
ikonický Erasmusbrug, komplex Overblaak připomínající tužku, Markthal, což je tržnice, která 
zároveň poskytuje kancelářské a obytné prostory. Nedaleko tržnice se nacházejí byty ve tvaru 
na hrot postavené krychle – jedná se o soubor inovativních domů založených za účelem op-
timalizovat prostor uvnitř.
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FOTOGALERIE

OSLAVA
Oslava narozenin byla sladká a také lehce šumivá. Moc se povedla. Ještě jednou – vše nejlepší!

NAMASTÉ
Líčení a úprava nehtů v rámci 
projektu Namasté. Jen tak pro ra-
dost... 

CVIČENÍ
Cvičení za pomoci šátků – zajímavá obměna kondičního cvičení. 
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FOTOGALERIE

KOČIČÍ NÁVŠTĚVA
Na domov A v rámci víkendové návštěvy zavítala kočka. Kočičí návštěva všechny potěšila     
a vykouzlila úsměv na rtech. Za „zapůjčení“ mazlíka děkujeme kolegyni Petře Horáčkové. 

KRÁLIČÍ PŘÍTEL
Na domově D máme nový přírůstek – zakrslého králíka, kterého sami obyvatelé domova D 
pojmenovali Lumpík.
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Autor: Edita Svobodová, rehabilitační pracovniceAutor: Edita Svobodová

VERŠ

Velikonoční

Z trávy trčí ouška zajíčka,
jarní paprsky vytáhly ho z nory,
v míse leží barevná vajíčka
s květy v barvách purpury.

Pomlázku zdobí veselé stuhy,
z proutků ohebných se sklání,
tak jako po dešti u barevné duhy
všechny barvy jsou na ní k mání.
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PRANOSTIKY KVĚTEN
• Sníh v máji - hodně trávy.
• Studený máj - v stodole ráj.
• Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
• Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
• Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
• V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
• Mokrý máj - v stodole ráj.
• Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
• Májová kapka platí dukát.
• V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
• Na mokrý květen přichází suchý červen.
• Deštivý květen – žíznivý říjen.
• V květnu vrtel dešťa – hrstka bláta.
• Májová voda vypije víno.
• Večerní rosy v máji hodně sena dají.
• Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
• Když máj vláhy nedá, červen se předá.
• Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
• V máji hřímoty nedělají trampoty.
• Když se v máji blýská, sedlák si výská.
• V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
• Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
• Bujný květ - plný úl.
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