
Příloha 1  
Jarní tradice a zvyky – čtení s porozuměním                    Jméno: ………………………. 
 

Filipojakubská noc 
Jmény apoštolů Filipa a Jakuba se nazývá lidový zvyk Filipojakubská noc. S jejich osobami 

však tato tradice nemá nic společného, jen to, že se provádí v noci z 30. dubna na 1. května. 
Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají 
mocnější právě v tuto noc. Symbolem těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím svých 
pomocníků – čarodějnic a čarodějů – škodil lidem. Zejména staré ženy byly často považovány 
za ďáblův nástroj moci. Byly líčeny jako ohyzdné stařeny, přinášející jen samé zlo. Přesto 
v dobách inkvizice byly z čarodějnictví osočeny mnohé mladé dívky a ženy. Za čarodějnice 
byly také považovány ty ženy, které měly jisté vědomosti a využívaly je třeba k léčení lidí a 
dobytka. Například to byly porodní báby, vědmy, léčitelky nebo kořenářky. 
 

Jiné názvy pro tuto noc 

Walpuržina noc 
Tento název pro filipojakubskou noc vznikl ve středověku. Tenkrát se prý čarodějnice 
shromažďovaly na hoře Brocken v Německu, u hrobu svaté Walpurgy. Nebyla to žádná 
čarodějnice, ale naopak známá ochránkyně před kouzly a čarodějnictvím. Byla to skutečná 
postava, jedna z nejvzdělanějších osob své doby, uznávaná léčitelka. Narodila se v roce 710 

jako dcera anglického knížete Richarda, později prohlášeného svatým. Byla vychovávána 
v klášteře a později se stala představenou Haidenheimského kláštera. 
 

Beltine 
Jiný název pro tuto noc pochází z keltské mytologie a v překladu znamená oheň. A má také 
jinou podobu. Tento svátek představoval oslavy nadcházejícího jara a očekávání dobré úrody. 
Poslední den v dubnu Keltové vyháněli dobytek na pastviny. Slavnost Beltine probíhala právě 
v noci z 30. dubna na 1. května. Hlavní roli v něm měly zapálené hranice, kolem kterých se 

vodil dobytek. Prováděly se různé praktiky a rituály, které měly zvířata očistit a ochránit před 
nemocemi a strádáním. V domovech pak staří Keltové zhášeli staré ohně a z těchto hranic si 
přinášeli nové, plné síly.          [1] 

 

Práce s textem:  

1. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím 

textem, či nikoli: 
1.1 Tradice Filipojakubské noci je spojená s postavami apoštolů - Filipem a Jakubem.

          ANO – NE 

1.2 Filipojakubská noc je spojená s posledním dnem v měsíci.  ANO – NE 

1.3 Filipojakubská noc je totožná s Walpuržinou nocí.   ANO – NE 

1.4 Čarodějnice a čarodějové byli pomocníci ďábla.   ANO – NE 

1.5 V dobách inkvizice byly z čarodějnictví osočovány pouze ohyzdné stařeny. 
          ANO – NE 

1.6 Název Walpuržina noc pochází z Německa.    ANO – NE 

1.7 Walpurga byla nevzdělaná osoba, která prováděla různá kouzla. ANO – NE 

1.8 Walpurga byla urozeného původu.     ANO – NE 

1.9 Walpurga působila v klášteře jako řádová sestra.   ANO – NE 

1.10 Tuto noc oslavovali také Keltové.     ANO – NE 

1.11Svátek Beltine byl spojený s očistou dobytka.    ANO – NE 

1.12 Svátek Beltine je spojen s jedním ze základních živlů.  ANO – NE 


