
Svátek svatého Patrika očima studenta Erasmus Educa v Corku 

Dnes je čtvrtek 17. března 2022, 22. den invaze ruských vojsk na Ukrajinu, ale také den svatého 

Patrika. Jmenuji se Jan Toman jsem absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové a momentálně 
jsem na absolventské stáži v Irském městě Cork. V následujících několika řádcích a fotografiích se 
vám pokusím nastínit, jak jsem tento den prožíval.  

 

Jak už jsem zmínil jsem na stáži v jihoirském městě Cork což je druhým největším městem v Irsku. 

Dělám tu v laboratoři zabývající se propojením střevního mikrobiomu a fungovaní mozku.  Dnes 

ovšem do práce nemusím a mohu si užívat jeden z nejdůležitějších svátku pro Irčany. Díky své poloze 

a neustálým srážkám se tu velice daří vegetaci a Irsko je proto přezdíváno jako „Emerald Island“. 

 

 

CORK 



Právě zelená barva hraje integrální roli v oslavách svatého Patrika. Svatý Patrik je považován za 
patrona Irska, který vyhnal z ostrova hady a jehož symbolem je trojlístek jetelu. V moderní době se 
většinou oslavuje tím, že se nosí zelené oblečení, konají se průvody a následně se to vše zapíjí 
v irském pubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelené pláně typické pro Irsko 



17. březen z mého pohledu 

 Přestože jsem Čech tak jsem se také rozhodl participovat vlastním přispěním na oslavách tohoto 
svátku. K snídani jsem si udělal zelené palačinky (obarvené spirulinou) s matcha čajem.  

Poté co jsem vyhrabal v šatníku alespoň jedno zelené tričko, tak jsem se vydal na náměstí, abych 
mohl být svědkem průvodu. Po cestě jsem našel čtyřlístek a čím jsem se přibližoval k centru tím více 

jsem začal potkávat lidí o měli na sobě nějaký kus zeleného oblečení. 

 

  

1Snídaně šampionů 



 

 

 

Než budu pokračovat tak by bylo dobré zmínit několik faktu:  
1) Díky covidu se tu po dva roky nemohla konat žádná větší akce, takže tento průvod byl velice 
očekáván s vysokou účastí. 
2) Díky hladomoru v polovině devatenáctého století musela být populace doplněna skrz imigraci 

z celého světa, takže tu žije široké spektrum menšin. 
3) Svatý Patrik je značně komercionalizován a přijíždí ho do Irska prožít tisíce turistů. 
4) Probíhající Ruská agrese na Ukrajině. 
Pokud budete mít zmíněné fakty na paměti, tak asi více pochopíte jak to na průvodu vypadalo. 

Směrem do centra se množství zelených lidí (lidé oblečeni svátečně) exponenciálně zvyšovalo, až to 
vyvrcholilo u hlavní třídy. 

2trojlístky i čtyřlístek 



Osobně jsem si připadal jako na zahájení Tour de France, kterému jsem byl svědkem v roce 2019 

v Bruselu (mimo jiné také jakožto Erasmus student). Zde také byly zástupy lidí namačkaní na 
kovových zábranách kolem silnice a dychtivě vyhlíželi až někdo se někdo objeví. Najít místo bylo 

značně problematické, ale nakonec jsem našel pozici, ze které jsem měl alespoň minimální výhled. 
Následující fotky nebudu nějako blíže komentovat, snad jen řeknu, že první prošla kapela, kterou 
následovali vojáci a policisté a hned za nimi dostala čestné místo právě Ukrajinská komunita. Pak už 
v nijak specifickém sledu za sebou následovali různé sportovní kluby, představitelé různých menšin, a 

především alegorické vozy.

3přeplněné náměstí 
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Nakonec ještě jednou prošla kapela a po dvou hodinách tleskání a juchání byl konec. Lidé se pak 

rozutekli do hospůdek dodržovat pitný režim a udržovat promile alkoholu v pro ně přijatelných 
mezích. Já se odebral domů na oběd a čekala mě ještě noční procházka po nasvícených památkách. 

Bohužel světelné podmínky moc nesvědčili mému foťáku, tak se pouze podělím o fotku nasvíceného 
mostu, přes který často chodím. Jsou to dvě fotky a ve značné míře dosti symbolické. První je 
z předchozího týdne, kdy most je v barvách ukrajinské vlajky v solidaritě s mnoha zmařenými životy. 
Druhá je z dneška v zelené, která vzniká syntézou právě modré a žluté a symbolizuje naopak to, že se 
život opět vrací do přírody. 

 



  



Rozloučím se s Vámi fotkou zeleného piva, které jsem já nepil, ani jsem si ho neobjednával, protože 
všechny hospůdky praskali ve švech a při pohledu z ulice vypadaly jako tokijské metro, kde je hlava na 

hlavě. Mně to zkrátka nestalo za to, abych si vystál půlkilometrovou frontu jako na benzín, jen abych 
se pak mačkal jako okurky v zavařovačce. Zpětně to vnímám jako taktický tah, protože tato fotka je 
od české kamarádky zde v Corku, která tu také studuje. Okomentovalo ho totiž se slovy:,, Je sice 
zelený, ale o to více odporný“…zkrátka my Češi máme v tomto ohledu laťku hodně vysoko. 

 


