
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC DUBEN 
Datum: Pranostiky na 

měsíc duben: 
Teplota 
v 8:00 hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. duben 
Hugo / Veleslav              
                

Je li zelený čtvrtek 
bílý, tak je léto teplé 

    

2. duben 
Erika / Áron (dříve 
Theodor, Velký pátek) 

Když na Velký pátek 
hřmí, na poli se 
urodí 

    

3. duben 
Richard /-a     
(Bílá sobota)                   

Prší li na Bílou 
sobotu, bude v létě 
nouze o vodu 

   

4. duben 
Ivana / Izidor (Isidora, 
Boží hod velikonoční) 

Velikonoce krásné 
úrodu nám dají, pak-li 
slunce hasne, louky 
sucho mají 

   

5. duben 
Miroslava / Mirka            
(Vincenc, Velikonoční pondělí)  
           

Je li deštivé Červené 
pondělí, neurodí se 
obilí 

    

6. duben 
Vendula /Venuše                           
(dříve  Celestina) 

Duben je napůl 
březen a napůl 
květen 

   

7. duben 
Heřman / Hermína 

Panská láska a 
dubnový sníh dlouho 
nevydrží 

   

8. duben 
Emanuel / Ema /      
Konstantýna                            

V dubnu svrchu 
hřeje, od spodu mrazí 

   

9. duben 
Dušan/-a 
 

Aprílové počasí jsou 
časy a nečasy 

   

10. duben 
Darja / Darie                   
(dříve  Daria, Darya) 

Na desátý den v 
dubnu setý bývá 
krásný len 

    

11. duben 
Izabela / Arleta  
(dříve papež Lev) 

Na svatýho Lva 
papeže, travička už se 
nařeže 

   

12. duben 
Julius / Julián 
 
 

Březen, za kamna 
vlezem. Duben, ještě 
tam budem… 

   

13. duben                                                        
Aleš / Norma                  
(dříve Ida) 
 

Duben chladný a 
deštivý – úroda nás 
navštíví 

    

14. duben 
Vincenc / Vincent 
(dříve Rudolf,Valerián) 

Na svatého Rudolfa 
se má nahlížet do 
úlů, nepotřebují li 
včely doplnit potravu 

   

15. duben 
Anastázie /Oktavián 
 

Dubnový sníh pole 
hnojí a déšť jim 
požehnání přináší 

   

16. duben 
Irena / Ireneus 
 

Hrom v dubnu – 
dobrá novina, mráz 
květů více nepostíná 

   

17. duben 
Rudolf/-a                
(dříve Robert) 

 

Na Roberta je dobré 
vysazovat zelí do pole 

   



Datum: Pranostiky na 
měsíc duben: 

Teplota 
v 8:00 hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

18. duben 
Valérie / Verner 
 

Jak prvně zahřmí, 
fialka víc nevoní 

   

19. duben 
Rostislav /-va, 
 

V dubnu hrom – nebojí 
se mrazu strom 

   

20. duben 
Marcela /Odeta 
(dříve Domicila) 

Potí li se Domicila, 
bude Marek chodit v 
kožiše 

   

21. duben 
Alexandra / Selma 
(dříve Anselm/-a) 

O svaté Amselmě 
semínka do země 

   

22. duben 
Evženie / Leonid 
 

Na Kazimíra pohoda - 
na brambory úroda 
 

   

23. duben 
Vojtěch / Gerhard 
 

Když na Vojtěcha prší, 
nebude ovoce 

   

24. duben 
Jiří / Fidel  
(dříve svatý Jiří) 

Na svatého Jiří vylézají 
z děr hadi a štíři 

   

25. duben 
Marek / Ervín 
 

Brambory sázej na 
svátého Marka – bude 
jich plná jamka 

   

26. duben 
Oto / Ota 
 

V dubnu se zima a léto 
o vládu přetahují 

    

27. duben 
Jaroslav/ Jarolím   
           

Duben chladný a 
deštivý – úroda nás 
navštíví 

   

28. duben 
Vlastislav/-a 
(dříve svatý Vital) 

Hřmění mezi Markem 
a Vitalem značí úrodný 
rok 

   

29. duben 
Robert/-a 
(dříve Mučedníka sv.Petra) 

Na Petra mučedníka je 
dobře vysazovat zelí na 
pole 

   

30. duben 
Blahosla/-va 
 

Je li v dubnu krásně a 
povětří čisté, bude 
květen nepříjemný jistě 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto:  

 


