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PRANOSTIKY
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke
kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.

Zdroj: http://www.chytre-bydleni.cz/zahrada-v-zime-koncici-unor-znamena-prorezavanistromku-a-predpestovavani

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to
spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.

Zdroj: http://www.pranostika.cz/unor.html

VALENTÝN
Den svatého Valentýna, pro který se vžilo jen zkrácené označení Valentýn
případně sv. Valentýn, je označován jako svátek lásky respektive
zamilovaných.
V tento den si partneři posílají dárky, květiny či sladkosti případně
zamilované dopisy a pohlednice. Nejčastěji ve tvaru srdce jako symbolu
lásky.
Podle legendy se tento svátek slaví na počest kněze Valentina. Údajně za
zády císaře oddával zamilované páry, kterým bylo bráněno ve sňatku. Když
se to provalilo, byl zatčen a popraven. Jeho poprava měla proběhnout 14.
února a na Valentýnovu počest připadá na tento den svátek zamilovaných.
Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna (správně Valentin) panuje řada
nejasností.
Obnova svátku zamilovaných proběhla až na začátku 20. století v USA a
podle očekávání jde o ryze komerční svátek. Jistý výrobce vánoční přáníček
se dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt, kterým by
oslovil potenciální zákazníky. K tomu mu dopomohl nápad obnovit svátek
svatého Valentýna. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a už o 2 roky
později si výrobce valentýnských přáníček mohl mnout ruce - obrat jeho
firmy se ztrojnásobil. Svátek zamilovaných se tak rok od roku stává více a
více spíše komerčním svátkem, kdy největší profit ze svátku svatého
Valentýna mají obchodníci a nikoliv zamilovaní.
Zdroj: http://www.svatek.org/udalosti/svatek-sv-valentyna-detail

VALENTÝN V
JAPONSKU
V Japonsku se slaví tak, že ženy dávají mužům čokoládu ale nejen těm, do
kterých jsou zamilované. Čokoládu obdrží i rodinní příslušníci nebo i
kamarádi či kolegové z práce
Vzhledem k velkému množství příležitostí, při kterých dát čokoládu, se časem vytříbilo
několik základních „kategorií“, do kterých čokolády spadají:

•

giri-choko (義理チョコ) – ze
slova „giri“, v překladu povinnost, se
tato čokoláda dává mužům, kterým
ženy dávají čokoládu jenom proto,
že se to sluší.
•
chō-giri choko – Varianta
předchozí čokolády, akorát tuhle
dostanou ti nejméně populární muži.
V překladu něco jako „levná
čokoláda z povinnosti“.
•
Honmei-choko (本命チョコ)
– Úplný opak předchozí čokolády.
Tato se dává těm, ke kterým ženy
cítí silný vztah, většinou
zamilovanost. V překladu
„Oblíbená/domácí čokoláda“.
•
Tomo-choko (友チョコ) – A na závěr poslední kategorie, čokoláda určená kamarádům, ze
slova „tomo“, kamarád.

Připravila: Kristina Volfová

HROMNICE
Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství
odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího
jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také
spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název.
Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček,
prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak
ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce
pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je "Na Hromnice o
hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční
stromek.
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