
Worcraftové hřiště v obci Mokošín bylo pořízeno 
částečně z dotace MR PŽH. Hřiště se nachází v jihozá-
padní části obce. Kolem hřiště vede cyklostezka (z Pře-
louče do Chvaletic) 4130 MAGEO. Na hřišti naleznete 
4 herní prvky (váha, lyže, twist, ručkovací žebřík včet-
ně hrazdy a žebřin) a posezení včetně stojanu na kola. 
Z laviček, které jsou na okraji parku, je nádherný výhled 
na Železné hory a Chvaletice. Hřiště je přístupné pro 
místní i přespolní, jen je nutné se chovat dle pravidel, 
která tam jsou umístěna.

MOKOŠIN DEN – SLAVNOST
Slovanskou bohyni Mokoši, patronku obce, osla-

vuje Mokošín vždy poslední pátek v říjnu, což má své 
hluboké kořeny. V minulosti byl totiž rok rozdělen na 
dvě poloviny, polovinu dostatku a na polovinu nut-
ného uskromnění. Blahobyt trval od prvních letních 
plodů zhruba do období po zimním slunovratu. Nově 
sklizené obilí poskytovalo dostatek potravy, podzimní 
ovocné plody dostatek vitamínů a na počátku zimy, 
hlavně při zimním slunovratu, započaly porážky chov-
ných zvířat. Svátek Mokoši, jako poskytovatelky plo-
dů přírody a ochránkyně domácího blahobytu, stojí 
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V měsíci říjnu vás chceme pozvat na další zajímavé místo v malé obci, tentokrát v Mokošíně. Protáhněte 
se na worcraftovém hřišti v obci a seznamte se s příběhem bohyně Mokoši, po které má obec své jméno. 
V blízkém okolí obce ochutnejte Lipoltický med od regionální producentky. Dostupnost produktu si ověřte 
na webu regionálních značek a naplánujte si přesný čas návštěvy.  Na některou další akci se nechte zlákat 
z kulturního kalendáře na stránkách Železnohorského regionu. www.zeleznohorsky-region.cz

Tým Železnohorského regionu

přesně v polovině tohoto období. V českém prostředí 
se rovněž pozůstatky tohoto svátku uchovaly až do 
dnešních dnů v podobě podzimních hodů a posvícení. 
Termíny těchto svátků se sice liší podle místních patro-
nů, ale svůj hlavní smysl uchovaly, jsou poděkováním 
za hojnost darů Matky země s neskrývaným přáním 
o totéž i v dalším roce. Historické zprávy i etnografi cký 
materiál udávají, že Mokošiným obětním zvířetem byla 
slepice nebo kohout. I toto má odraz v českém lidovém 
prostředí v podobě rituálu stínání nebo honění kohou-
ta, konaném právě v tomto období.

Výletem do Mokošína můžete u sochy Mokoši vzdát 
poctu Matce země a poděkovat za její dary.
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