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České Velikonoce
Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a připadají na měsíc březen či duben (22. 3. – 25. 4.). V křesťanských církvích je Velikonoční neděle první neděle po 
prvním jarním úplňku. Jarní rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Velikonočnímu pondělí a neděli 
předchází tzv. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Pašijový týden
Velikonocemi také končí čtyřicetidenní období půstu, kdy se nejedlo 
maso a tučná jídla. Naši předkové tak vlastně procházeli očistnou ků-
rou, o kterou se snažíme dnes i my s pomocí potravinových doplňků 
a různých diet. 
Velikonoce jsou také významným křesťanským svátkem, oslavujícím 
vzkříšení ukřižovaného Krista. Naši pohanští předkové v té době vítali 
jaro a příchod nového života v přírodě i v hospodářství. 

Barvy dnů v pašijovém týdnu
Celý pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím – biblickým 
vyprávěním o utrpení Krista, které sepisovali Ježíšovi apoštolové. Nej-
častěji se čtou pašije svatého Marka, podle nichž se také provozovaly 
lidové pašijové hry, jejichž tradice opět ožívá.
První den předvelikonočního týdne bývá pojmenován jako Modré 
pondělí, po němž následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy patrně 
symbolizovaly nadcházející utrpení, jímž procházel Ježíš před svou 
popravou. 
Známější jsou názvy dalších dnů v týdnu: Škaredá středa, Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje druhý 
svátek, kterým je Velikonoční pondělí. 

Škaredá středa
Prostřední den týdne byl poznamenán velmi přísným půstem, a smut-
kem nad tím, že všechny zvony v ten den chystají na odlet do Říma. 
Až do neděle pak nebylo slyšet jediný zvon, a místo hlaholení zvonů 
nastoupili mládenci a děti s řehtačkami, hrkačkami a klapáči. Někdy se 
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Die Karwoche
Das Ostern ist das Ende von der 40-tägigen Fastenzeit. In der Fastenzeit 
hat man kein Fleisch und kein fetthaltiges Essen gegessen. Es war eine 
Reinigungskur für unsere Vorfahren. Heute nutzen wir für solcheine 
Reinigungskur verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und Diäten.
Ostern ist im Christentum die jährliche Gedächtnisfeier der Auferstehung 
Jesu Christi. Für unsere Vorfahren war diese Zeit der Feier des Frühlings 
und  des neuen Lebens in der Natur und in der Wirtschaft. 

Farben der Tage in der Karwoche
Die Bezeichnung: Karwoche – „pašijový týden“ hängt mit dem Wort  
Passionzusammen. Die Passionen erzählen die Bibelgeschichte über 
das Leiden von Jesu Christi, die Aposteln geschrieben haben. Die am 
häufi gsten gelesenen Passionen sind von Sankt Mark. Diese Passionen 
waren Vorlagen für Volks- Passionsspiele. 
Der erste Tag der Osterwoche heißt der Blaumontag, dann kommt 
der Graudienstag. Diese freudlosen Farben waren das Symbol für 
kommende Jesu Christi Leiden. Die andere Tage sind: Der hässliche 
Mittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag Ostersonntag und 
Ostermontag. 

Der hässliche Mittwoch
Der Mittwoch war der Tag von hartem Fasten und dem Kummer, 
dass alle Glocken nach Roma  abfliegen Alle. Der Klang der 
Glocken ersetzt Kinder mit verschiedenen Klappern, Knarren, 
Mühlen, Schubkarren und anderen Holzgegenstände. Manchmal 
bezeichnete man diesen Mittwoch auch Aschermittwoch. Die 
Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, im 
Gottesdienst am Aschermittwoch die Asche vom Verbrennen der 
Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem 
Kreuz aus dieser Asche zu zeichnen.

Der Gründonnerstag
Am dem fünften Tag nach dem Palmsonntag gedenken die christlichen 
Kirchen des letzten Abendmahles Jesu mit den zwölf Aposteln am 
Vorabend seiner Kreuzigung. Man kann nicht genau sagen, warum 
heißt dieser Donnerstag der Gründonnerstag.  Manche Quellen sagen, 
dass der Grund der Bezeichnung die Farbe vom Priestermessgewand  
ist. Es wurde ein grünes Messgewand seit dem 12. Jh. genutzt.
Am Gründonnerstag  sollte man das ganze Haus mit dem Strohbündel 
und Weihwasser bespritzen. Durch Schlagen mit dem Mörser hat man 
Mäuse und Insekten aus dem Haus getrieben. Den Abfall aus dem Haus 

Tschechische Ostern
Das Ostern sind bewegliche Feiertage und spielen sich im März oder im April (22. 3. – 25. 4.) ab. Der Ostersonntag hängt vom Frühlingsvollmond ab, 
wobei der Frühlingsanfang festgelegt ist auf den 21. März. Vor dem Ostermontag und dem Ostersonntag ist der Gründonnerstag, der Karfreitag und 
der Karsamstag. 
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pro středu užívá názvu Popeleční: v ten den žehnal kněz věřícím tak, že 
jim na čelo dělal křížek z popela spálených, vloni svěcených kočiček. 

Zelený čtvrtek
Pátý den od Květné neděle připomíná poslední Kristovu večeři s apo-
štoly a jeho zajetí při modlitbách v Getsemanské zahradě. Vzpomíná 
se i Jidášova zrada pro třicet stříbrných. Proč se čtvrtek jmenuje právě 
Zelený, není tak úplně jasné. Některé prameny uvádějí jako důvod zele-
né mešní roucho kněží, užívané už ve dvanáctém století. Jiné prameny 
uvádějí, že jde o zkomoleninu německého pojmenování, znějícího 
původně Greindonnerstag = lkavý čtvrtek. Postupně se přešlo ke jmé-
nu Gründonnerstag = zelený čtvrtek. O Zeleném čtvrtku se svěcenou 

vodou vykropil pomocí slaměné otýpky dům, boucháním hmoždíře se 
vyháněla myší a hmyzí havěť z domu. Nametené smetí se vynášelo za 
první křižovatku, aby se dům uchoval v čistotě po celý rok. 

Velký pátek
Tento den má v sobě plno tajuplného a magického. Určitě si vzpome-
nete na Erbenovu baladu o pokladu ze sbírky Kytice. Pověst vypráví, že 
v tento se na několik hodin otvírají poklady země ve skalách, jeskyních 
i ve sklepeních. Běda tomu, kdo se nechá bohatstvím okouzlit tak, že 
zapomene na čas: skála se zavře a nešťastník tam zůstane na celý rok 
uvězněn. Také prý v tento den jezdí v Čechách vodníci na koních, a co 
je ještě zajímavé? Můžete se jít podívat na naše rytíře spící po staletí 
v Blaníku, jen o Velkém pátku se hora otevírá. V pátek se nemělo prát 
v potoce prádlo, ale plavili se koně, aby byli zdraví a bujní. Nesmělo 
se také hýbat zemí, to znamená žádná orba, setí či okopávání. Hos-
podáři se modlili za stromy, aby dávaly bohatou úrodu, a lidem dávala 
léčebnou sílu tekoucí voda, v níž se myli za úsvitu. Velký pátek je dnem 
Kristova ukřižování a uložení do hrobu, dnem bolesti věřících nad jeho 
utrpením. Mše se slouží kolem patnácté hodiny, považované za hodinu 
Ježíšova skonu. 

Bílá sobota
Hlavně sobotní dopoledne se nese ve znamení smutku u Ježíšova 
hrobu. Večer a v noci pak nastávají oslavy Kristova vzkříšení. Bývalo 
zvykem světit ohně před vraty kostelů, každý si pak mohl odnést po-
svěcené přinesené polínko, nebo žhavé uhlíky. Starý oheň doma se 
uhasil, popel odnesl na louky a pole, aby lépe rodily a založil se nový 
oheň ze svěceného dřeva. Večerní pobožnosti už v sobě mají ducha 
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musste man hinter die erste Kreuzung hinaustragen, um das Haus das 
ganze Jahr sauber zu halten. 

Karfreitag
Dieser Tag ist voller Magie und Geheimnissen. Die Ballade von Karel 
Jaromir Erben erzählt, dass am Karfreitag die Felsen, Höhlen und 
Kellergewölbe  sich öff nen, um  die Schätze  vorzuzeigen. Derjenige, 
der bei den Schätzen die Zeit vergisst, soll im Felsen das ganz 
Jahr bleiben.  In der Tschechischen Republik reiten Wassermänner 
angeblich auf den Pferden. Am Karfreitag, wenn der Berg Blanik sich 
öff net, können Sie die schlafenden Ritter sehen. Am diesem Tag sollte 
keine Wäsche im Bach gewaschen werden, aber man sollte Pferde 
schwemmen, um sie gesunde zu erhalten. Es war auch untersagt, die 
Erde zubewegen – kein Ackern, kein Säen, kein Hacken. Die Verwalter 
haben für den Wald und einereichhaltige Ernte gebetet. Alle Leute 
haben sich im fl ießenden Wasser gewaschen und durch diese Bad 
haben sie Kraft bekommen. Am Karfreitag gedenkt die Kirche des 
Todes Jesu Christi in Erwartung seiner Auferstehung. Die Messen 
fi nden um 15.00 Uhr statt, weil um dieser Zeit Jesu Christi gestorben 
sein soll. 

Karsamstag
Der Karsamstag ist der Tag, an dem die Kirche der Grabesruhe Christi 
gedenkt und mit Fasten und Gebet seine Auferstehung erwartet. Es 
werden keine Sakramente gefeiert, die mit Festfreude verbunden sind, 
insbesondere keine Eucharistiefeier, die Heilige Kommunion wird nur 
als Wegzehrung gereicht. Vor allem an Kathedralkirchen werden am 
Morgen des Gründonnerstags, des Karfreitags und des Karsamstags 

feierliche Karmetten mit der Gemeinde gesungen. Die Tagzeiten des 
Stundengebets und besondere Andachten, wie die Kreuzwegandacht, 
werden ebenfalls gefeiert. 

Ostersonntag
Am Ostersonntag endet die Fastenzeit. Im Christentum ist der 
Ostersonntag der Festtag der Auferstehung Jesu Christi, der nach 
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radosti nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Na oslavu vzkříšení se vrací 
i zvony z Říma, aby doprovodily nedělní bohoslužby svými hlasy. 

Hod Boží velikonoční – neděle
Končí postní období, křesťané slaví návrat Krista a nastává období 
radosti. Na Boží hod byly svěceny i pokrmy, po období půstu obvykle 
střídmé a netučné. Neděle velikonoční je prožívána ve znamení pobož-
ností, radosti, pohody a klidu.

Velikonoční pondělí 
Právě k Velikonočnímu pondělí se vážou tradice, které zná každý 
z nás. Nejčastější je pletení pomlázek a barvení vajíček. Většinou 
chodí na koledu chlapci a vyšupávají dívky „aby neuschly“. A v ně-
kterých koutech naší republiky se jednou za 4 roky tato tradice 
obrací a chodí šupat dívky – jedná se o přestupný rok. Další tradicí 
koledy je polévání vodou a samozřejmě ta nejpříjemnější část - ob-
darovávání. Tradiční malovaná vajíčka - kraslice v dnešní době často 
nahrazují čokoládová vejce či různé sladkosti a v neposlední řadě 
i něco na zahřátí.

Zvyky, tradice a symboly Velikonoc
Velikonoční zvyky se v běhu doby mění. Pro nenábožensky smýšlející 
jsou Velikonoce především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu 
teplejších, na sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlou-
hé zimě těší.
V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je peče-
ní beránka či mazance, zdobení vajíček, pletení pomlázky na pondělní 
koledování. Lidé si zdobí byty symboly jara, posílají velikonoční přání. 

Někdy příznivé počasí láká na výlety do přírody, zvlášť připadnou-li Ve-
likonoce na teplý dubnový víkend, jindy se koledníci brodí v mokrém 
sněhu, pokud jsou Velikonoce na konci studeného března.
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dem Neuen Testament als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. Es 
ist der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr. Am diesem Tag lassen 
sich die Gerchten weihen. Dieser Samstag ist Freude-, Ruhe- und 
Andachtsvoll. 

Ostermontag
Der Ostermontag wird durch Volksbräuche bestimmt und es 
wird fröhlich gefeiert. In Tschechien geht es um das Flechten der 
Osterruten und Bemalen der Ostereier. Die Osterrute ist in Tschechien 
das Hauptsymbol zu Ostern. Überliefert ist, dass die jungen Burschen 
die Mädchen mit einer gefl ochtenen Osterrute„schlagen“, damit sie 
das ganze Jahr über gesund und fröhlich bleiben. Die Osterruten 
werden aus jungen Weidenruten gefl ochten und mit bunten Bändern 

verziert. Zum Dank bekommen die Jungen von den Mädchen 
bemalte Eier. In anderen Gebieten der Republik ändert sich diese 
Tradition in einem Schaltjahr und die Mädchen besuchen die Jungen. 
Eine andere Tradition ist das Begießen mit Wasser. Die angenehmste 
Tradition ist das Beschenken – die Jungen bekommen Ostereier und 
heute auch Schokoladeneier und andere Süßigkeiten und manchmal 
auch Schnaps.

Osterbräuche, Ostersymbole und Traditionen
Die Osterbräuche haben sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Für alle 
Menschen geht es um Frühlings- und Naturerwachen und der Beginn 
von wärmeren Tagen.
So werden in den Familien alte Osterbräuche wie das Backen des 
Osterlamms oder des Osterbrotes, Ostereier bemalen oder dasFlechten 
der Osterrute gepfl egt. Fast alle Leute dekorieren ihre Häuser mit 
Ostersymbolen und schicken die Osterwünsche.
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Beránek
Symbol Ježíše Krista jako oběti za spásu světa. V křesťanství beránek 
symbolizuje Beránka božího. Nevinného, čistého a poslušného be-
ránka, který byl obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od 
hříchů a od smrti. Beránek je jako obřadní pokrm známý už od středo-
věku. Nikdo už ovšem nezjistí, zda se velikonočním beránkem rozumí 
dnešní sladké pečivo ve stovkách variant nebo skutečně pouze jehněčí 
maso. 

Kočičky
Dalším symbolem Velikonoc jako svátku jara jsou větvičky jívy 
,,kočičky“, tedy lépe řečeno svěcené kočičky. V evropské kultuře na-
hradily palmové ratolesti, kterým byl Ježíš při svém příjezdu do Je-
ruzaléma vítán. Lidé od pradávna věřili, že ,,kočičky“ posvěcené na 
Květnou neděli mají magickou moc. Tři kočičky a posvěcené smítky 
bývaly prý lékem proti bolesti v krku a zimnici. Přidávaly se také 
kravám do krmení, aby dobře dojily. Hospodář kladl větvičky jívy 
za krov a zapíchával je na kraj pole. Věřil, že stavení bude chráněno 
před bleskem a že úrodu nepomlátí kroupy. Na Velký pátek pomáhal 
vrbový proutek otevřít zemi i skálu a ukázat tak skryté poklady. Dív-
ky se chodívaly tento den česat pod velkou vrbu, aby měly dlouhé 
a zdravé vlasy.

Vysévání obilí
Symbolizuje počátek zemědělských prací – obvykle se vysévá tráva 
nebo nějaké obilí do nízké misky s hlínou, nechá se vzklíčit a zdobí se 
kraslicemi. 

Oheň a svíce
Velikonoční oheň představoval především světlo, spojené s Ježíšo-
vým zmrtvýchvstáním. Oheň se zapaloval a světil o Bílou sobotu při 

Kde se vzal velikonoční beránek, zajíček, 
kočičky a pomlázka?
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Woher kommen Osterlamm, Osterhase, 
Weidenkätzchen und Osterrutte?
Lamm
Das Lamm symbolisiert Jesu Christi  als das Opfer des Weltheils. 
Gottes Lamm Im Kontext eines Gemeindezuchtfalles wird im 1. 
Brief des Paulus an die Korinthische Gemeinde Jesus Christus als 
das Pessach-Lamm bezeichnet, das schon geopfert ist. Dass das Blut 

des Lammes zur Erlösung der Menschen dient, wird in 1 Petr 1,19 
EU deutlich. Petrus verdeutlicht den Adressaten, dass sie nicht mit 

vergänglichen Wertstoff en, wie Silber oder Gold losgekauft, daher 
erlöst wurden, „sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes 
ohne Fehl und Makel“ Das Lamm ist das Ostersymbol seit dem 
Mittelalter. Heute weiß man leider nicht, ob das Osterlamm als süßes 
Gebäcke oder Lammfl eisch steht. 

Weidenkätzchen
Die Weidenkätzchen sind ein anderes Symbol für den Frühling. In 
Europa haben sie die Palmzweige ersetzt. Mit den Palmzweigen haben 
die Menschen Jesu Christi begrüßt, als er nach Jerusalem gekommen ist. 
Seit dem Mittelalter hat man geglaubt, dass die Weidenkätzchen, die der 
Priester am Palmsonntag geweiht hat, eine sehr starke Zaubermacht 
besitzen. Drei Weidenkätzchen sind die Arznei gegen Halsschmerzen 
und Fieberfrost. Auch die Kühe haben sie gegessen, um sie gut zu 
melken. Der Verwalter hat die Zweige in den Dachstuhl gegeben. Es war 
der Schutz vor dem Blitz. Am Karfreitag hat man Weidenkätzchen zum 
Finden des Schatzes genutzt. Die Mädchen haben sich vor der Weide 
gekämmt, um lange und gesunde Haar zu haben.

Getreide Aussaat
Es symbolisiert den Anfang der landwirtschaftlichen Arbeit. Die Leute 
säten Gras oder Getreide aus und dekorierten damit mit die Ostereiern. 
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obřadech Velké noci ( ze soboty na neděli). Stejně tak jako jarní slunce 
znamenalo vítězství nad zimou, byl vykládán opětovný příchod Ježíše 
o Velikonocích. 
Svíce patřila a patří k nejdůležitějším symbolům ve všech koutech svě-
ta. Světlo vždy symbolizuje život. Podle staré tradice se svíce zapalova-
la od posvěceného ohně v noci z Bílé soboty na neděli, kdy Ježíš vstal 
z mrtvých. Tato slavnost Vzkříšení se zahajovala vnesením zapálené 
svíce, za třikrát opakovaného zpěvu “Světlo Kristovo“ do úpně tmavé-
ho, zhasnutého kostela. Byla to jakási připomínka křesťanům, jakým 
zásadním obratem je vzkříšení Krista – jako noc, která se proměňuje 
v den. Lidé vcházející do kostela si připalovali své svíce, čímž naznačo-
vali, jak i oni byli Kristem ovlivněni. Tím se postupně celý kostel prozářil 
světlem. Zapálená svíce se ponořovala do vody, posvěcené na křestní 
vodu a zapalovala se od ní také křestní svíce.
Bílá barva svíce symbolizovala čistotu, naději a nový život.

Kříž
Symbol kříže, spojovaný především s křesťanstvím, byl znám a uctíván 
v různých kulturách i náboženstvích, jako významný symbol propojení 
božského a pozemského světa. V křesťanství patří kříž také k důležitým 
symbolům, z důvodu ukřižování Božího syna, Ježíše Krista. Trest ukřižo-
vání patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili za 
své činy ti největší provinilci.

Velikonoční vajíčko
Je od dávných časů symbolem plodnosti úrody, života, narození a ná-
vratu jara. Lidovou tradicí je zdobení vajíček a jejich darování. Přisuzo-
vala se jim nadpřirozená moc, která se zvyšovala jejich odbarvením 

nebo připojením ornamentu. Zdobená vejce se užívala nejen při jar-
ních obřadech, ale  také při narozeních, svatbách a pohřbech. Protože 
kultovní smysl nemělo darování, ale požití jejich obsahu, zdobila se od 
nepaměti vařená. Zvyk konzumovat vajíčka souvisí patrně s velkým 
půstem, při němž se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé nedočkavě če-
kali, až postní doba skončí. K barvení vajec se dříve užívalo nejrůzněj-
ších odvarů – ze šafránu, kmínu, lipového květu, kopřivového kořene, 
cibulové slupky, červené řepy špenátu aj.

Velikonoční zajíček
Bible řadí zajíce mezi tvory maličké na zemi a moudřejší nad mudrce, 
takové, kteří symbolizují skromnost a pokoru. V lidovém pojetí se zase 
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Feuer und Kerze
Das Osterfeuer ist das Symbol für das Licht, das mit der Auferstehung  
verbunden ist. Nach altem Brauch wird die Osterkerze zu Beginn der 
Osternachtfeier von Karsamstag auf
Ostersonntag am geweihten Osterfeuer entzündet. Die Kerze war und ist 
immer noch ein sehr wichtigstes Symbol auf der ganzen Welt. Das Licht 
ist das Symbol für das Leben. Beim Osterfest wurde dieses Feuer dann zu 
einem zentralen christlichen Ereignis, bei dem die Osterkerze entzündet 
wurde, um diese anschließend in einer feierlichen Prozession in die 
dunkle Kirche zu tragen. Dieses Licht  versinnbildlichte die Auferstehung 
Jesu und das neue Leben, das mit ihm in die Welt kam. Mit diesem 
Brauch glaubten die Menschen den Winter endgültig zu vertreiben. Von 
diesem Licht zünden die Leute ihre Kerzen an – das ist ein Symbol für die 
Ausbreitung des Christentum. Die weiße Farbe der Kerze gilt dabei als 
Zeichen der Hoff nung, der Lauterkeit und des neuen Lebens.

Kreuz 
Das Symbol des Kreuzes war in verschiedenen Kulturen und Religionen 
bekannt. Es ist das Symbol für die Verbindung der göttlichen und 
irdischen Welt. Für Christen ist das Kreuz ein das wohlbedeutendste 
Symbol. 

Ostereier
Das Ei ist das Symbol von Fruchtbarkeit, dem Leben, der Geburt und 
Frühlingserwachen. Die Volkstradition ist Eier bemalen, Dekorieren 
und Schenken. Man glaubte, dass die Eier magische Macht haben, und 
diese Macht kann man verstärken durch Bemalen. Bemalte Eier gibt 
es nicht nur Ostern, auch bei einer Geburt, Hochzeit oder Beerdigung.  

Gefärbt wurde mit – Safran, Zwiebel, Kümmel, Lindenblüte, rote Rübe. 
In der Fastenzeit durften die Menschen keine Eier essen und sie haben 
sich die ganze Zeit auf das Ende gefreut. Am Ende der Fastenzeit hatten 

sie sehr viele Eier – das kann auch ein Grund sein, warum die Eier so 
populär zu Ostern sind. 

Osterhase
Nach der Bibel ist der Hase das kleine Geschöpf, aber sehr klug 
und weise. Er ist das Symbol für Bescheidenheit und Demut. In der 
Volksausdeuteung ist der Hase das Symbol von der Auferstehung.  
Heute hat der Osterhase die deutliche Sendung. Er bringt die Eier (am 
liebsten Schokoladeeier) zu den Kindern. Diese Tradition kommt zu 
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zajíček považuje za symbol mrtvých vstání. A to proto, že nikdy nespí, 
nemá totiž oční víčka.
Současný velikonoční zajíček má však jednoznačné poslání. Přináší 
dětem vajíčka, nejlépe čokoládová. Tradice zajíčka – nosiče k nám 
pronikla z Německa a postupem času se postava zajíčka stává stále 
populárnější. Ptáme-li se, proč právě on může za tajné roznášení slad-
kých dobrot po zahradách a domech, odpověď je jednoduchá. Zajíc se 
zjara velice často dostává do blízkosti lidských obydlí, protože tu hledá 
potravu. I v našem kraji patřilo ke starším velikonočním zvykům honit 
zajíce. Znamenalo to hledání vajec ukrytých v poli.
Kromě toho: Zajíček nutně nemusí obdarovávat svými sladkostmi 
pouze na Velikonoční pondělí a navíc na roznášku není zdaleka sám. 
Někde děti objevovaly na zahradě vajíčka od Pánbíčkových slepiček už 
na Zelený čtvrtek, jinde hledaly v zahradách a polích červená vejce od 
kohouta či skřivánka.

Velikonoční kaktus
V mnoha domácnostech se setkáváme s rostlinou s výrazně červenými 
květy, což je velikonoční kaktus. Velikonočnímu kaktusu se také někdy 
říká „ věšák“ pro jeho dlouhé převislé listy. Pro laika je tento kaktus po-
dobný kaktusu vánočnímu, jeho květy se vyvíjí již v zimním období, ale 
rozkvétají až kolem Velikonoc. 

Vynášení smrtky
Hlavním motivem jarních slavností bylo vynášení smrti, zvané též Mo-
rana, Mořena o pátou neděli postní. Figura v podobě smrti se za zpěvu 
a pověrečných her házela do řeky, aby spolu s ní ve vlnách zmizela 
zima, nemoci a nečisté síly.

Velikonoční klapání
Jedná se o prastarý 
zvyk, kdy od Zelené-
ho čtvrtka až do vzkří-
šení Krista na Bílou 
sobotu přestávají znít 
zvony, protože podle 
legendy odletěly do 
Říma. Hlas zvonů do-
časně nahrazují děti 
klapáním a řehtáním 
po vsi různými druhy 
dřevěných řehtaček, 
klapaček, mlýnků, tra-
kařů a dalšími doma 
vyrobenými nástroji. 
Věřívalo se, že tímto 
zvykem se vyžene 
z domů všechno zlé, 
včetně hmyzu a myší 
usazených přes zimu v domech. Zvykem také bývalo a stále ještě je, že 
se na poslední obchůzce za hrkání vybírají po domech drobné peníze, 
vejce a cukrovinky. Velikonoční hrkání přijalo v některých krajích motiv 
honění Jidáše.
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uns aus Deutschland und sie ist jedes Jahr populärer. Warum versteckt 
gerade der Hase die Eier? Die Antwort ist sehr einfach. Im Frühling 
sucht der Hase etwas zum Essen in der Nähe von Häusern. Bei uns 
war es ein sehr alter Osterbrauch – Jagen des Hasen – es hat über 
Eiersuchen in Feld gegangen. 
Der Hase muss nicht nur am Ostermontag Ostereier und Süßigkeiten 
geben und er hat viele Helfer. Irgendwo suchen die Kinder Ostereier 
von Henne von Gott am Gründonnerstag, anderswo suchen sie rote 
Eier vom Hahn oder von der Lerche in den Gärten und in den Feldern. 

Osterkaktus
Der Osterkaktus ist die Pfl anze mit stark roten Blüten, den kann man 
in vielen Haushalten fi nden. Manchmal nennt man ihn wegen seinen 
langen überhängender Blättern „Kleiderhaken“. Dieser Kaktus ähnelt 
dem Weihnachtskaktus sehr. 

Sensenmann hinaustragen
Hinaustragen des Sensenmanns ist der Höhepunkt der Frühlingsfeier. 
Der Sensenmann hat verschiedene Namen – Morana, Mořena, Mařák. 
Das Hinaustragen fi ndet am fünfte Fastensonntag statt. Die Figur des 
Sensenmanns tragen Kinder und Jugendliche durch die ganze Stadt 
und singen Lieder und spielenverschiedene abergläubische Spiele. Am 
Ende  werfen sie die Figur in den Fluss. Mit der Figur gehen auch Winter, 
Krankheiten und böse Mächte ab. 

Osterklappern
Das Klappern ist ein uralter Osterbrauch. Vom Gründonnerstag bis 
zum Gloria der Osternacht klingen keine Glocken, weil sie nach Rom 

getragen werden, um dort eine Beichte abzulegen.
Den Klang der Glocken ersetzten die Kinder mit verschiedenen Klappern, 
Knarren, Mühlen, Schubkarren und andreren Holzgegenständen, die 
durch Bewegung einen einschneidenden Ton erzeugen können. 
Man glaubte, dass durch das Klappern alles Böse, einschließlich 
Insekten und Mäuse, die im Winter ins Haus gekommen sind, aus dem 
Haus vertreiben werden.
Es war und ist heute noch Brauch, dass von den Einwohnern für ihre 
Dienste die Kinder entlohnt werden. Sie bekommen Süßigkeiten, Eier 
und kleine Geldgeschenke. 
Osterklapper hat in manchen Regionen das Motiv “Judas jagen” 
angenommen.
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Velikonoční říkanky a koledy
Hody, hody
Hody, hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný.

Za kamny v koutku
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá.

Pomlázka
Pomlázka se čepejří,
babička mi nevěří.

Vystrčte, dědečku,
babičku ze dveří!

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,

pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?
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Ostersprüchlein
Die Osterprüchlein sind kurze lustige Gedichte, die sagen Männer während Peitschen das Mädchen mit dem Osterrute, wenn sie zum Mädchen kommen und 
wollen Eier, Süßigkeiten oder etwas zum Trinken.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,

pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Hody, hody
Hody, hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný.

Za kamny v koutku
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá.

Pomlázka
Pomlázka se čepejří,
babička mi nevěří.

Vystrčte, dědečku,
babičku ze dveří!



16

Velikonoční recepty
Jidáše
Jidáše, jidášky se tradičně podávaly ke snídani na zelený čtvrtek. Jidáše 
jsou chutné velikonoční pečivo a také krásná velikonoční dekorace. 
Jidáše měly původně podobu krouceného provazu.

Recept na velikonoční jidáše

Ingredience: 1/2kg polohrubé mouky, 8dkg cukru, 5dkg tuku (Hera),
2 žloutky, 1/2 lžičky soli, 2dkg droždí

Postup: Do mísy prosejeme mouku, přidáme žloutky, kvásek, zbytek 
mléka, rozpuštěný tuk, a sůl. Vypracujeme těsto a dáme vykynout.
Z dobře vykynutého těsta si vyválíme válečky a tvoříme z nich jidáše. 
Jidáše mají zcela jednoduché kroucené tvary uzlíky, spirálky apod. 
O něco pracnější, ale také dekorativnější jsou modelovaní ptáčci, na 
které vám přikládám návody. Můžete si vymyslet další tvary dle své 
fantazie. Jidáše pokládáme na plech vyložený pečícím papírem.
Pečení velikonočních jidášů bude také zajímavé tvoření s dětmi. Tvary 
jidášů jsou jednoduché a děti je snadno zvládnou.
Kdo si dle tradice dá na Zelený čtvrtek před východem slunce jidáše s me-
dem, upevní prý své zdraví. Kdo pojedl jidáše, byl celý rok chráněn před 
hadím uštknutím, včelím bodnutím a lidskou zradou.

Beránek
Ingredience: 250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 250 g cukru 
moučky, 1 kypřící prášek, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, 250 ml mléka, 1/2 más-
la, 1 citron, rozinky, oříšky (množství dle chuti). Místo váhy 250g můžeme 
použít odměrku 1 hrnek. 

Postup: Promícháme všechny mouky s cukrem a kypřícím práškem. 
Nastrouháme část kůry z omytého citronu, nasekáme ořechy a rozinky 
a přidáme do mouky. Do směsi dále přidáme vejce, mléko a rozpuštěné 
máslo. Vše důkladně promícháme a vytvoříme vláčné těsto. Formu na 
beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou. Těsto nalijeme do 
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Osterrezepte
Judaskuchen
Judaskuchen sind das herkömmliche Frühstück am Gründonnerstag.  
Früher hat Judaskuchen die Form als Strang.

Zutaten: 1/2kg Mehl, 8dkg Zucker, 5dkg Fett (Hera), 2 Eiweiße, 1/2 TL Salz, 
2dkg Hefe

Zuerst Hefeteig vorbereiten. Dann alle andere Zutaten zugeben und 
der Teig aufgehen lassen. Aus dem Teig kleine Walzen walzen und Ju-
daskuchen machen. Judaskuchen können verschiedene Forme haben, 
es ist von der Fantasie abhängig. Judaskuchen auf dem Kuchenblech 
mit Backpapier legen.
Vorbereiten von Judaskuchen ist sehr lustig Arbeit für Kinder.
Die Tradition sagt, dass derjenige, der am Gründonnerstagsmorgen vor 
dem Sonnenaufgang Judaskuchen mit Honig isst, ganze Jahr gesund ist 
und Schutz vor Schlangenbiss, Bienenstich und Menschenverrat hat. 

Lamm
Zutaten: 250 g Universalmehl, 250 g glattes Mehl, 250 g Zucker, 1 Pulver 1 
Vanillezucker, 2 Eier, 250 ml Milch,  1/2 Butter, 1 Zitrone, Rosinen, Nüsse

Mehl mit Zucker und Pulver vermischen. Zitronenschale, Nüsse, Rosi-
nen, Eier, Milch und aufl ösen Milch zugeben und vermischen. Lamm-
form entfetten und mit Mehl bestreuen. Teig in Form eingießen, zudec-

ken in  180°C cca 1 Stunde backen. Rosinen als Lammaugen geben und 
ganz Lamm überzuckern oder mit Guss bestreichen.

Osterbrot
Zutaten: 2 Päckchen trocken Hefe, 1 kg Mehl, 1/4 kg Butter, ca 1/4 l Milch,  
1/4 l Weiss Wein,1 Zitrone und 1 Orange – Saft und Schale, 200 g Zucker, 1 
Vanillezucker, Salz, 1 Ei, Rosine im Rum eintauchen

Alle Zutaten vermischen und glatten Teig kneten. Teig etwa 1–1,5 St 
aufgehen lassen und dann in Leibchen formen. Mit Ei bestreichen und 
etwa 35-45 Min bei 170°C backen
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formy, přikryjeme a pečeme v troubě, kterou jsme si vyhřáli na 180 °C 
cca 1 hodinu. Tam, kde má beránek oči, dáme rozinku a celého beránka 
pocukrujeme nebo polijeme polevou.

Velikonoční mazanec
Ingredience: 2 balíčky sušeného droždí, 1 kg hladké nebo polohrubé 
mouky, 1/4 kg změklého másla, asi 1/4 l vlažného mléka, asi 1/4 l bílého 
vína, šťáva a kůra z 1 citronu a 1 pomeranče, 200 g cukru, 1 vanilkový cukr, 
špetka soli, 1 vejce na pomazání, rozinky namočené v rumu.

Postup: Všechny ingredience smícháme a uhněteme těsto. Hněteme 
tak dlouho, až bude těsto hladké a nebude se lepit. Necháme asi 1 – 1,5 
hodiny vykynout. Poté z těsta vytvarujeme bochánek nebo více malých 
bochánků, potřeme rozšlehaným vejcem, uprostřed nařízneme křížek 
a pečeme v horkovzdušné troubě při 170 °C asi 35 – 45 minut. Kdo chce 
mazanec nazdobit malovaným vajíčkem, dá doprostřed mazance ma-
lou brambůrku zabalenou ve fólii. Po upečení vyměníme brambůrku 
za vajíčko. Je možné, že mléko a víno všechno nespotřebujete nebo 
budete potřebovat o trochu více, záleží to na mouce. Těsto by mělo být 
vláčné, ne tuhé, asi jako na štrůdl.

Velikonoční nádivka 
Ingredience: 500 g vařeného masa (vepřové, telecí), 250 g vařeného 
uzeného masa, 250 ml vývaru z uzeného masa, 7 vajec, 50 g másla, 7 
rohlíků (nebo 1 celá veka), miska nasekaných kopřivových listů, miska 
jarních zelených bylinek podle chuti, sůl, pepř, máslo na vymazání za-
pékací nádoby

Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky a zvlhčíme je vývarem z uze-
ného masa. Oddělíme vaječné žloutky od bílků. Žloutky utřeme se 
změklým máslem a se solí. Přidáme vařené a na kostky nakrájené maso. 
K masu přidáme zvlhčené pečivo, osolíme, opepříme a přidáme hrst 
nasekaných spařených kopřiv. K tomu drobně pokrájené jarní bylinky 
(mladá cibulka, špenátové listy, medvědí česnek, openec), promíchá-
me a přidáme ušlehaný sníh z bílků. Zapékací nádobu vymažeme más-
lem a nádivkovou směs rozetřeme po celé ploše. V předehřáté troubě 
na 180 °C zapékáme cca 30 minut.

Jehněčí s balsamikovým octem 
Ingredience: pro 4 osoby: 2,5 – 3 kg jehněčího masa, 150 ml olivového ole-
je, čerstvý tymián, 4 stroužky česneku, 6 malých cibulí, 1 palička česneku, 6 
lžic balsamikového octa.

Postup: Omyté maso potřeme částí oleje, obložíme několika snítkami 
tymiánu a na plátky pokrájeným česnekem a necháme přes noc od-
počinout v chladu. Troubu rozehřejeme na 180 °C. Cibule oloupeme, 
paličku česneku příčně rozřízneme. Jehněčí očistíme od tymiánu a čes-
neku, vetřeme sůl a pepř, vložíme do pekáče s cibulemi, pokapeme 
zbylým olejem a necháme asi 20 minut odkryté zapéct při vyšší teplotě. 
Pekáč vyjmeme, stáhneme teplotu na 110 °C, přidáme česnek, zbylý 
tymián, podlijeme, zakryjeme víkem pekáče a pečeme 5 hodin. Po pěti 
hodinách víko odkryjeme, přilijeme balsamikový ocet a pečeme další 
hodinu. Během pečení přeléváme maso výpekem.
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Osterfüllung
Zutatenen: 500 g gekochtes Fleisch (Schweinfl eisch, Kalbfl eisch), 250 g 
gekochtes Rauchfl eisch, 250 ml Rauchfl eischbrühe, 7 Eier, 50 g Butter 7 
Semmel (oder 1 ganz Stangenbrot), Schüssel Brennnesselblätter, Schüssel 
Frühlingskräuter, Salz, Pfeff er, Butter für einfetten

Semmel in kleine Würfelchen schneiden und mit der 
Rauchfleischbrühe befeuchten. Eigelb von Eiweiß abteilen. Eigelbe 
mit Butter und Salz reiben. Fleisch in Würfelchen schneiden und zu 
Semmeln geben. Salz, Pfeffer und abgebrühte Brennnesselblätter 
und Kräuter zugeben und vermischen. Eischnee zu Semmel 
zugeben. Backgefäß einfetten und Osterfüllung streichen. Backen 
ca 30 Min bei 180 °C.

Lamm mit Balsamico Essig 
Zubereitung:

4 Personen
2,5 – 3 kg Lamm, 150 ml Olivenöl, frische Thymian, 4 Knoblauchzehen, 6 
kleine Zwiebel, 1 Knoblauch, 6 EL Balsamico Essig 

Das Fleisch waschen, abtrocknen und mit dem Olivenöl bestreichen. 
Mit dem Thymian und aufgeschnittenen Knoblauch garnieren und 
über Nacht in der Kühle lassen. Backofen an 180 °C anheizen. Zwiebel 
abschälen, Knoblauch aufschneiden
Aus Lamm Thymian und Knoblauch entfernen, Salz und Pfeff er reiben, 
Fleisch zu Zwiebel eben. Backen 20 Minuten, dann Knoblauch und 
Thymian zugeben, ablöschen und im Temperatur 110 °C backen 5 St. 
unter Deckel.

Nach 5 St. Das Deckel abnehmen, Balsamico Essig zugießen und noch 
eine Stunde backen...
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Was ist Ostern?
Es werden verschiedene Ursprünge des Osterfestes beschreiben. In der 
heutigen Zeit soll es an die Auferstehung Jesu und somit an das zentrale 
Ereignis des christlichen Glaubens erinnern. Darüber hinaus besagt das 
Osterfest, dass der Tod nicht als Ende, sondern als Neubeginn eines Lebens 
gesehen werden soll. Eswirdals das wohl älteste christliche Fest gesehen. 
Mit Ostern geht nicht nur die lange Fastenzeit zu Ende, sondern auch 
die dunkle, kalte Jahreszeit. Die Tage werden wieder merklich länger, 
die Luft ist angenehm mild – der Frühling kommt!
Ostern steht vor der Tür! Was für die meisten Deutschen mit einem lan-
gen Wochenende oder vielleicht sogar Ferien verbunden ist und Oste-
reier suchen und Beisammensein mit der Familie bedeutet. Aber woher 
kommt dieses Fest eigentlich und was steckt hinter den Bräuchen, die 
wir alljährlich zelebrieren?

Bedeutung der Feiertage
Karwoche – Die Woche vor Ostern ist die „Karwoche“,  sie ist die Kern-
zeit der österlichen Passionszeit  und damit die wichtigste Woche des 
christlichen Kirchenjahres. Der Wortteil „Kar“ bedeutet Kummer oder 
Trauer, was sofort Aufschluss über diesen Zeitraum gibt.
Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag, dem Tag an welchem 
dem Einzug Jesu in Jerusalem gedacht wird. Nach dem Neuen Testa-
ment breiteten die Christen ihm Kleider und Palmenzweige auf der 
Straße aus. Bei der heiligen Messe werden deshalb Palmenblätter 

Deutsch Ostern
geweiht. Da es in Deutschland keine echten Palmen gibt, verwendet 
man stattdessen auch hiesige grüne Zweige.
Der Gründonnerstag erinnert an den Tag des Abendmahls vor der 
Kreuzigung Jesu, welches er mit seinen Jünglingen einnahm. Er bedeu-
tet den Abschied von Jesus und das Bitten um die Vergebung der Schuld. 
Die Herkunft des Wortes konnte noch nicht eindeutig belegt werden.
Der Karfreitag bzw. Kummer-Freitag ist eher ein stiller Feiertag, weil er 
der Überlieferung nach der Todestag Jesu ist. Er ist der höchste kirch-
liche Feiertag. In vielen katholischen Regionen gibt es vorher Kreuzwe-
gandachten oder Prozessionen.
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Es fi ndet kein Gottesdienst 
statt. Dieser Tag soll symbolisieren, dass das Leben trotzdem weiter-
geht. Die Christen kommen in der Nacht zum Sonntag oder am frühen 
Ostermorgen erst zur Feier der Auferstehung zusammen. In diesem 
Zusammenhang fi ndet auch das Osterfeuer statt. In Deutschland ist der 
Karsamstag vor allem ein Tag der Vorbereitung für die Osterfeiertage.

Osterfeiertage
Der Ostersonntag ist der Tag der Freude über die Auferstehung Jesu. 
Beim Gottesdienst wird symbolisch mit Licht an die Auferstehung Jesu 
erinnert. Danach erklingen auch die Glocken wieder, die nach dem 
traurigen Karfreitag verstummt waren. In Deutschland wird vor allem 
im Kreis der Familie das Osterfest begangen. Zum Osterfrühstück sind 
die bunt gefärbten und gekochten Eier Bestandteil und natürlich auch 
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Německé Velikonoce
Co jsou velikonoce?
Jsou popsány různé původy Velikonoc. V dnešní době jsou Veliko-
noce jako vzkříšení Ježíše hlavním svátkem pro všechny křesťany 
a zároveň v nich můžeme vidět nejstarší křesťanské svátky. Proto se 
o velikonocích říká, že smrt není koncem, ale je třeba v ní vidět nový 
začátek života.
Velikonocemi nekončí jen půst, ale i tmavá a studená část roku. 
Dny se opět prodlužují, vzduch je příjemně vlahý – přichází jaro! 
Velikonoce stojí přede dveřmi. Pro většinu Němců jsou spojeny 
s prodlouženým víkendem nebo dokonce s prázdninami, hledá-
ním velikonočních vajíček a setkáváním se s rodinou. Ale odkud 
se tyto svátky vlastně vzaly a co se skrývá za tradicemi, které se 
každoročně slaví?

Význam svátků
Velikonoční týden (Karwoche) – týden před Velikonocemi se 
nazývá velikonoční/pašijový týden, je to jádro celého pašijové-
ho velikonočního času a zároveň se jedná o nejdůležitější týden 
křesťanského roku. Slovem “kar” se rozumí smutek nebo žal, který 
ovlivňuje toto období.
Pašijový týden začíná Květnou nedělí, dnem, kdy Ježíš přišel do Jeru-
zaléma. Dle Nového zákona mu křesťané rozprostřeli na ulici oblečení 
a palmové větve a v průběhu mše svaté byly palmové listy svěceny. Je-
likož v Německu žádné palmy nejsou, používají se místní zelené větve.

Zelený čtvrtek připomíná den poslední večeře, kterou měl Ježíš se 
svými stoupenci den před svým ukřižováním. Jeho významem je roz-
loučení Ježíše a prosby o odpuštění vin. Původ tohoto označení nebyl 
nikdy přesně vysvětlen. 
Velký pátek, tzv. Smutný pátek je tichým svátkem, neboť se jedná 
o den úmrtí Ježíše Krista. Je to největší křesťanský svátek. V mnoha 
katolických oblastech se v této době konají modlitby Křížové cesty 
nebo procesí. 
Bílá sobota je dnem bdění u božího hrobu. Tento den se nekonají 
žádné bohoslužby. Je symbolem toho, že život pokračuje. Kristus se 
v noci na neděli vrátil zpět a od Velikonočního pondělí se slaví jeho 
zmrtvýchvstání. S tímto souvisí také velikonoční ohně. V Německu 
je Bílá sobota především dnem příprav na velikonoční svátky. 

Velikonoční svátky
Boží hod velikonoční je dnem radosti ze vzkříšení Ježíše. Při boho-
službě je zmrtvýchvstání Ježíše symbolizováno světlem. Také se opět 
rozeznívají zvony, které během velikonočního týdne utichly. V Ně-
mecku se slaví především v kruhu rodiny. K velikonoční snídani jsou 
podávána obarvená uvařená vajíčka, samozřejmostí jsou také další 
pokrmy jako “Hefezop” (cop z kynutého těsta) a velikonoční chléb. 
Krom toho se provozují různé velikonoční tradice, jako například 
hledání velikonočních vajíček.
Velikonoční pondělí je posledním dnem Velikonočního týdne. Také je 
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andere Speisen wie Hefezopf und Osterbrot. Darüber hinaus werden 
viele Osterbräuche  wie z.B. das Ostereier suchen durchgeführt.
Der Ostermontag ist der letzte Osterfeiertag. Er steht ebenfalls im 
Zeichen der Familie. Der Ostermontag ist ein gesetzlicher Feiertag, an 
dem die Familien ihre Bräuche pfl egen. 

Osterbräuche und –symbole
Die meisten Menschen verbinden die Symbole Osterhase, Ostereier, 
Osterlamm mit Ostern. Aber wissen wir auch, welche Bedeutung diese 
Symbole und Bräuche haben?

Symbole
Der Osterhase

Der Osterhase ist eine berühmte Figur dieser Feiertage. Aber erst im 
17. Jahrhundert tauchte er als österlicher Eierbringer auf. Im 19. Jahr-
hundert erst, als Bilderbücher zum Fest entstanden und auch die Scho-
koladen- und Spielzeugindustrie ihn für sich entdeckte, entwickelte 
er sich zur gefragten österlichen Symbolfi gur. Der Hase verkörpert 
sinnbildlich die Fruchtbarkeit, deshalb ist eine Verbindung mit dem 
ehemaligen Frühlingsfest passend. Der Hase war im Frühling stets 
auf großer Nahrungssuche und hielt sich in der Nähe von Gärten und 
Häuser der Menschen auf. So war er auch dann in der Nähe, wenn die 
Eltern die Eier im Garten versteckten, um ihre Herkunft zu verschleiern. 
Der Zusammenhang zwischen den Hasen und den „alten Eiern“ wurde 
somit erfunden. Der Hase eignete sich hervorragend als Ostereierver-
teiler besser als eine Henne, da ein Hase fl inker und geschickter ist. 
Und die Kinder wissen ja, dass Hühner keine bunten Eier legen. Das 
Verstecken der Eier wurde erst in diesem Rahmen eingeführt, um das 

Geheimnis des Osterhasen und seiner widernatürlichen Tätigkeit zu 
hüten und weiter zu tragen.

Das Osterei

Das Ei als das Symbol für neues Leben oder Wiedergeburt. Aus dem 
Ei schlüpft ein Küken, aus einem leblosen Gegenstand entsteht neues 
Leben. Das Osterei ist ohne Zweifel das berühmteste Symbol des Os-
terfestes. Es wird bemalt und mit den unterschiedlichsten Materialien 
verziert. Doch woher kommt dieser Brauch? Aller Wahrscheinlichkeit 
besteht ein Zusammenhang mit der 40-tägigen Fastenzeit, die am 
Karsamstag endet. In dieser Zeit waren Eier, Fleisch und Milchprodukte 
verboten. Natürlich legten die Hühner während dieser Zeit weiterhin 
fl eißig Eier, so dass ein Überschuss entstanden ist und die Eier durch 
Kochen haltbarer gemacht wurden. Um sie von den frischen Eiern zu 
unterscheiden, wurden sie zunächst rot angemalt, im Laufe der Zeit 
wurden sie dann mehrfarbig und mit kunstvollen Techniken bemalt.
Die Ostereier gehen auf eine Tradition bis 5.000 vor Christus zurück. 
So sollen die am Gründonnerstag und Karfreitag gelegten Eier Unheil 
abwehren. Üblicherweise werden die Ostereier am Ostersonntag ge-
sucht und ist vor allem für die Kinder das Wichtigste zu Ostern.

Die Osterkerze

Die Osterkerze symbolisiert den über Tod und Sterben siegenden au-
ferstandenen Jesus Christus. 
In der Osterkerze vereinigen sich sowohl die griechische, jüdische, römische 
und christliche Lichttradition. Das Licht gilt dabei als Zeichen des Lebens.
Ihre frühesten Wurzeln haben die Osterkerze und die Lichtfeier zu Be-
ginn der Liturgie (christliche Rituale) in der Sitte der alten Kirche, die 
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to dnem, který je zaměřený na rodinu. Velikonoční pondělí je dnem, 
kdy se rodiny věnují svým tradicím. 

Velikonoční tradice a symboly
Většina lidí má Velikonoce spojeny s velikonočními zajíčky, velikonočními 
vajíčky a beránky. Ale víte také, jaký význam tyto symboly a tradice mají?

Symboly
Velikonoční zajíc

Velikonoční zajíček je významnou fi gurkou tohoto týdne. Jako ten, 
kdo přináší a schovává vajíčka, se objevil až v 17. století. V 19. století se 
začal objevovat nejen jako postava obrázkových knih, ale také ho ob-
jevil čokoládový a hračkářský průmysl, který z něj vytvořil symbolickou 
velikonoční postavu. Zajíc symbolizuje plodnost, proto je tak vhodné 
jeho spojení s jarními svátky. Na jaře jej čekalo hledání potravy a uchy-
loval se do blízkosti zahrad a lidských příbytků. Z toho důvodu byl také 
poblíž, když rodiče schovávali v zahradě vajíčka. Spojitost mezi zajícem 
a vejci byla tedy objasněna. Zajíc je také vhodnější ke schovávání ve-
likonočních vajíček než slepice, neboť je hbitější a obratnější. A navíc 
dětí ví, že žádná slepice nesnáší obarvená vejce. Ukrývání vajíček je 
tedy objasněno a zároveň je vysvětlena role velikonočního zajíčka.

Velikonoční vejce

Vejce symbolizuje nový život nebo znovuzrození. Z vejce se vyklube 
kuře, tedy z neživého objektu vznikne nový život. Velikonoční vejce je 
bezesporu nejznámějším symbolem Velikonoc. Bývá malované nebo 
zdobené rozličnými materiály. Odkud však tento zvyk pochází? Vše 
souvisí se 40 denním postním obdobím, které končí Bílou sobotou. 

V této době byla zakázána vajíčka a maso a všechny mléčné produkty. 
Ovšem v této době slepice pilně snášejí a vyvstával problém, co se 
všemi vejci. Díky uvaření se stala trvanlivější. Aby byla snadno rozliši-
telná čerstvá a uvařená vejce, byla z počátku ta uvařená malována na 
červeno. Postupem času se začaly používat i další barvy a vajíčka byla 
zdobena různými způsoby.  
Tradici velikonočních vajíček můžeme vystopovat do doby 5 000 let 
před Kristem. 
Obvykle je hledání velikonočních vajec pro děti tím nejdůležitějším 
z celých Velikonoc. 
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Osternacht mit zahlreichen Kerzen zu erhellen. 
Nach altem Brauch wird die Osterkerze zu Beginn der Osternachtfeier 
von Karsamstag auf Ostersonntag am geweihten Osterfeuer entzündet 
und getragen in die vollkommen dunkle Kirche. Die festlich geschmüc-
kte Osterkerze wird auf dem Osterleuchter angebracht und die Geme-
inde entzündet ihre mitgebrachten Osterkerzen an dieser Flamme. Mit 
diesem Ritual soll bekundet werden, dass Jesu der Ursprung des Lebens 
ist und Licht in die Dunkelheit bringt. Diese Bedeutung wird durch das 
Absenken der Osterkerze in das Wasser bei der Weihung des Taufwassers 
und dem Entzünden der Taufkerzen an der Osterkerze verstärkt.
Motive auf der Osterkerze sind meist ein Kreuz, ein Baum, ein Lamm, 
eine Taube, das Sonnenlicht oder das Wasser. Auf der Osterkerze wer-
den an dem Kreuz mit fünf Wachsnägeln die fünf Kreuzmahle Jesu 
angedeutet und oberhalb des Kreuzes der erste griechische Buchstabe 
Alpha für den Anfang und unterhalb der letzte griechische Buchstabe 
Omega für das Ende platziert. Die weiße Kerzenfarbe steht für die 
Hoff nung und das neue Leben. Die Osterkerze brennt nur während der 
50tägigen Osterzeit von Ostern bis Pfi ngsten, bei Taufgottesdiensten, 
um an ihr die Taufkerze zu entzünden und an Begräbnismessen.

Das Osterlamm

Das Osterlamm steht für ReinheitundUnschuld und wird als Zeichen 
des Lebens verstanden.
Im Altertum war es für Christen die erste Speise am Auferstehungstag.
Entstanden ist das Osterlamm aus dem Ritual der Juden zum Passa-
hfest (höchste Fest des Judentums) ein Lamm zu schlachten und zu 
verspeisen. Das Lamm wird dabei zum Gedenken an Gott geschlachtet. 
Das Lamm wird als Zeichen des Lebens verstanden.

In der heutigen Zeit fi ndet man zu Ostern in Deutschland neben dem Os-
terei, dem Osterzopf, dem Osterhuhn und dem Osterhasen auch das Os-
terlamm auf der Speisekarte der Menschen. Als Besonderheit gibt es das 
gebackene Osterlamm. Das aus Rührteig entstandene Backwerk wird mit 
viel Aufwand verziert und bildet auf vielen Ostertischen den Mittelpunkt.

Osterbräuche
Ostereier färben & dekorieren 

Der Brauch, die Eier zu färben oder zu dekorieren, hat nichts mit der 
christlichen Tradition zu tun. Eier wurden bereits lange vor der Ein-
führung des kirchlichen Osterfestes „geschmückt“. Es kam darauf an, 
welche Mittel die Menschen zur damaligen Zeit zur Verfügung hat-
ten,deshalb  sah die Dekoration natürlich unterschiedlich aus. 
Eine ganz besondere Form der Dekorierung von Ostereiern sind sor-
bische Ostereier. Das ist eine jahrhundertealte Tradition, die größten-
teils bei den Sorben im östlichen Teil von Sachsen zu Polen gepfl egt 
wird. Die Eier werden zum Beispiel mit Wachs verziert, gefärbt und ab-
geschmolzen. Der Vorgang wird, je nach Muster und Bedarf, mehrere 
Male wiederholt. Das Ergebnis sind einzigartig dekorierte Ostereier, die 
in Farbenpracht und Mustervielfalt kaum zu überbieten sind.

Osterfeuer

Osterfeuer soll die Sonne begrüßen. 
Bereits im Altertum galt dieser Brauch zur Sicherung der Fruchtbarkeit 
und der guten Ernte. Das Osterfeuer  wurde schon zu heidnischer Zeit 
als Frühlingsfeuer entzündet, um mit ihnen als Symbol für die Sonne 
Fruchtbarkeit und Wachstum auf die Erde zu holen. Beim Osterfest 
wurde dieses Feuer dann zu einem zentralen christlichen Ereignis, bei 
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Velikonoční svíce

Velikonoční svíce symbolizuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho ví-
tězství nad smrtí. Velikonoční svíce je spojením řeckých, židovských, 
římských a křesťanských tradic světla. Světlo tu znázorňuje život. Svůj 
význam má velikonoční svíce během liturgie (křesťanský rituál), kdy 
je rozsvícena na začátku obřadu a přinesena do tmavého kostela. 
Slavnostně ozdobená velikonoční svíce se umístí do velikonočního 

svícnu a od ní si může připálit svoji velikonoční svíci každý zúčastně-
ný. Tento rituál je vyjádřením toho, že Ježíš je původcem života a při-
nesl světlo do tmy. Tento význam umocnilo i ponořování velikonoční 
svíce do vody během jejího žehnání a zapálení křestních svíček od 
svíce velikonoční. 

Motivy na velikonoční svíci jsou většinou kříž, strom, jehně, holubice, 
sluneční paprsek nebo voda. Dále bývá na velikonoční svíci zobrazen 
kříž s pěti voskovými hřeby, které souvisí s Ježíšem. V horní části kří-
že je první písmeno řecké abecedy „alfa“ a dole se nachází poslední 
písmeno řecké abecedy „omega“. Bílá barva svíce symbolizuje naději 
a nový život.
Velikonoční svíce hoří pouze během 50 denního období od Velikonoc 
do letnic (svatodušní svátky), od ní se zapalují svíce používané u křtů 
a zádušních mší.

Velikonoční beránek

Velikonoční beránek je vyjádřením čistoty a nevinnosti a je zname-
ním života.
V dřívějších dobách byl pro křesťany prvním pokrmem na den vzkří-
šení.  Tato tradice vychází s oslavy židovského svátku Pesah (jeden 
z nejdůležitějších židovských svátků). Jehně bylo zabito jako podě-
kování Bohu.  
Dnes v Německu na velikonočních jídelních lístcích nalezneme vedle 
velikonočních vajec, velikonočního copu, velikonoční drůbeže také ve-
likonočního beránka. Velikonoční beránek se připravuje z třeného těsta 
a peče ve speciální formě a tvoří významný velikonoční pokrm.

Velikonoční tradice
Malování a zdobení velikonočních vajíček

Zvyk, malovat či zdobit vejce, nijak nesouvisí s křesťanskými tradice-
mi. Vejce se barvila dlouho před zavedením křesťanských velikonoč-
ních svátků. 
Zdobení bylo odvozeno od toho, jaké prostředky měli lidé k dispozici. 
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dem die Osterkerze entzündet wurde, um diese anschließend in einer 
feierlichen Prozession in die dunkle Kirche zu tragen. Dieses Lichtwer-
den versinnbildlichte die Auferstehung Jesu und das neue Leben, das 
mit ihm in die Welt kam. Mit diesem Brauch glaubten die Menschen 
den Winter endgültig zu vertreiben.
Das Osterfeuer ist in der Erzgebirgskammregion nicht weit verbreitet.

Ostern im Erzgebirge
In den Bergen des Erzgebirges liegt zu Ostern meist noch jede Menge 
Schnee. Auch in den Niederungen ist an besonders schattigen Stellen 
noch der ein oder andere Schneerest als Überbleibsel eines schneerei-
chen Winters zu fi nden. In den Morgenstunden hört man bereits die 
Vögel zwitschern. Amsel, Drosel, Fink und Star geben sich ein Stelldi-
chein. Die Bäche plätschern munter dahin und führen das Tauwasser 
der Berge ins Tal. An sonnigen Stellen wachsen Schneeglöckchen und 
Krokusse. Die Natur erwacht langsam wieder zum Leben. Der Frühling 
hält nun auch im Erzgebirge Einzug.
Die Zimmer werden mit frischem Birkengrün geschmückt und mit 
kleinen hölzernen Ostereiern oder selbst gebastelten Ostereiern aus 
Hühnereiern behangen. Tradition besonders im Erzgebirge ist es, statt 
Engel, Bergmann und Räuchermann nun Osterfi guren aufzustellen, 
deren Vielfältigkeit sehr groß ist. 
Die Speisenweihe

soll den Speisen – Eier und Fleisch – laut dem mittelalterlichen Volks-
glauben besondere Kräfte verleihen.
Zum Osterfest gehören besondere Speisen. Das sind der Hase und das 
Lamm, das Zicklein, aber auch Gefl ügel.
Mit dem Christentum und seinen Fastenzeiten stieg das Ei in der 

Wertschätzung der Verbraucher, denn es brachte etwas Abwechslung 
in die eintönige Speisekarte der fl eischlosen Tage. Wahrscheinlich wur-
den die ersten wirklichen Eierspeisen also von kochenden Mönchen 
erfunden. In der mittelalterlichen Küche scheint das Ei sonst eine un-
tergeordnete Rolle gespielt zu haben.

Ostereierspiele
Eierlauf

Benötigtes Material: Löff el (je nach Anzahl der Spieler), Osterei (je nach 
Anzahl der Spieler)
Das ist der Klassiker unter den Oster-Spielen bei Groß und Klein. Die 
Eier werden jeweils auf einen Löff el gelegt. Die Mitspieler stellen sich 
in einer Linie auf und laufen auf Kommando los. Der Löff el darf nur in 
einer Hand gehalten werden, und man darf die Eier beim Laufen nicht 
festhalten. Wer als Erster mit seinem Ei ins Ziel kommt, hat gewonnen.

Eier-Suche

Die Suche nach Ostereiern ist ein Klassiker zu diesem Fest. Hier gibt es 
verschiedene  Varianten zu diesem Thema. Mit einer kleinen Vorberei-
tung kann man Abwechslung hineinbringen:
Anstelle einfach nur Eier zu suchen, kann jeder Einzelne zum Beispiel 
nur Eier in einer bestimmten Farbe suchen. Auf diese Weise wird das 
Ganze ein wenig spannender und gleichzeitig kann man auch sicher-
stellen, dass bei der Suche alle ungefähr gleich viele Eier fi nden. Das 
Ganze geht natürlich auch in der Gruppe – jedes Team sucht nur rote 
oder gelbe oder blaue Süßigkeiten. Man kann den Kindern auch eine 
Liste von Dingen geben, die sie von der Suche mitbringen sollen – zum 
Beispiel eine bestimmte Anzahl von Eiern in einer Farbe, einen Schoko
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Naprosto unikátní způsob zdobení můžeme nalézt u Lužických Srbů. 
Ti si svoji tradici uchovávají již stovky let. Nejvíce se jí věnují Lužičtí Sr-
bové žijící ve východní části od Saska k Polsku. Vajíčka bývají například 
ozdobena voskem, obarvena a vosk odstraněn. Tento postup je podle 
potřeby několikrát opakován.  Výsledkem je jedinečně zdobené veliko-
noční vejce, které nabízí rozličné barvy a vzory.

Velikonoce v Krušných horách
O velikonocích leží v Krušných horách většinou ještě sníh. Také ve 
stinných místech nížin lze nalézt místa, kde se nachází zbytky sněhu. 
I přesto můžete již od rána slyšet štěbetání ptáků - kosů, drozdů, pěn-
kav a špačků. Potoky bublají a se šploucháním odvádí vodu z hor do 
údolí. Na slunečných místech začínají růst sněženky a krokusy.  Příroda 
se pomalu probouzí zpět k životu. 
Jaro teď přichází i do Krušných hor. 
Pokoje jsou ozdobeny čerstvými březovými větvemi, na kterých 
jsou zavěšena malá dřevěná velikonoční vajíčka nebo obarvená 
slepičí vejce.
V Krušných horách je velmi rozšířena tradice vystavování andělíčků, 
horníků a dýmajících fi gurek rozličných tvarů. 
Svěcení pokrmů – vajíček a masa – jim dle středověkých pověr dodává 
speciální sílu.
K oslavě Velikonoc patří i speciální pokrmy. Jedná se o králičí, jehněčí, 
kůzlečí, ale také drůbež. 
S nástupem křesťanství a jeho půstu získaly speciální význam i vejce, 
které přinesly změnu do monotónního bezmasého jídelníčku. První 
pokrmy vařené z vajec byly pravděpodobně připravovány mnichy. 
Jinak měla vajíčka ve středověké kuchyni poněkud podřadnou roli. 

Velikonoční hry s vejci
Běh s vejcem

Potřebný materiál: lžíce (dle počtu hráčů), velikonoční vejce (dle počtu 
hráčů)
Jedná se o klasickou hru, kterou hrají všichni bez rozdílu věku. Vejce se 
položí na lžíce. Hráči se postaví do řady a na povel vyběhnou. Lžíci je 
možno držet pouze jednou rukou a při běhu nesmí být vejce na lžíci 
přidržováno. Ten, kdo přiběhne s vejcem na lžíci první do cíle, vyhrál. 

Hledání vajíček

Hledání velikonočních vajíček je nejrozšířenější velikonoční hra. Exis-
tuje mnoho variant, jak tuto hru hrát. Jen s malou počáteční přípravou 
lze hru různě obměnit:
Místo pouhého hledání vajec, hledá každý hráč pouze vejce konkrétní 
barvy, přičemž je nutno předem zajistit, aby od každé barvy byl stejný 
počet vajec. Tento způsob hry jí dělá zábavnější a zároveň se může kaž-
dý hráč ujistit, kolik vajec vám ještě zbývá najít. Tímto způsobem proti 
sobě mohou hrát i týmy-jeden tým hledá pouze červené a druhý tým 
pouze žluté sladkosti (nebo vejce).
Je také možné každému dítěti dát seznam toho, co má nalézt - napří-
klad: určitý počet vajec konkrétní barvy, jednoho čokoládového zajíce, 
čokoládové kuře, květinu, čokoládového beránka, atd. Samozřejmostí 
je, že všechny tyto věci musí být předem ukryty.

Velikonoční ťukání

Při této hře proti sobě stojí dva hráči, každý drží v ruce vejce a na 
povel špičkami vajec o sebe ťuknou. Ten, jehož vejce zůstane nepo-
škozeno, vyhrál. 
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-Hasen, ein Oster-Huhn, eine Blume, ein Schokoosterlamm und so wei-
ter. Diese Dinge müssen natürlich vorher versteckt werden, die Suche 
wird dadurch umso spannender.

Ostereier ticken

Beim Eierticken werden zwei hartgekochte Eier mit den Spitzen anei-
nander „getickt“ geschlagen. Das Ei, dessen Schale zuerst zerbricht, hat 
verloren.

Eierrollen

Das Eierrollen kann sowohl an einem Hügel oder sonstigen schrägen 
Lagen gespielt werden. Die Spieler lassen ein Ei den Hang hinunterrol-
len. Das Ei, welches am weitesten rollt, hat gewonnen. Der Gewinner 
darf die Eier der anderen einsammeln.

Eier-Blasen

Benötigtes Material: ausgeblasene Eier / Plastik-Eier, Strohhalme
Gespielt wird am besten auf einer glatten Oberfl äche. Die Eier müssen 
von einer Startlinie aus über das „Spielfeld“ zur Ziellinie mit einem Stro-
hhalm geblasen werden. Es hört sich einfach an, ist es aber nicht. Die 
Eier sind nicht wirklich rund und rutschen mehr oder weniger über das 
gesammte Spielfeld. Das bringt ein paar lustige Verwicklungen mit sich!

Wirf das Ei

Es werden Teams von jeweils zwei Spielern gebildet und jedes Team 
erhält ein Ei.
Die Spieler stehen sich dabei gegenüber und werfen sich ein Ei zu. 
Nach jedem Wurf gehen die Spieler einen Schritt nach hinten. Wer 

das Ei fallen lässt, hat verloren. Anstelle des Eis kann man große Scho-
koladen-Eier, hartgekochte oder auch rohe Eier nehmen. Bei letzte-
ren sollte man aber darauf achten, dass die Spieler entsprechend 
gekleidet sind. 

Ei auf dem Hügel

Benötigtes Material: 1 rohes Ei, Salz oder Sand, 1 Löff el
Auf einer geraden Unterlage – ein breites Brett, wenn man draußen spielt, 
oder einen Tisch, wenn die Spiele drinnen stattfi nden – häuft man etwa 
eine handvoll Salz oder Sand auf. Das Ei wird mitten auf den “Hügel” 
gestellt. Reihum nimmt nun jeder Spieler mit dem Löff el etwas Sand oder 
Salz von dem Häufchen weg. Derjenige, bei dem das Ei dann umfällt, hat 
verloren und muß den Hügel für die nächste Runde wieder aufbauen.

Ostereier färben und Bastelideen
Ostereier färben

Naturfarben kaufen, mit denen sich kinderleicht ausgeblasene Eier fär-
ben lassen. Eier die aber zum Verzehr genutzt werden, sollten nur mit 
ungiftigen Lebensmittelfarben gefärbt werden. Die Gestaltung von 
Ostereiern werden mit sehr unterschiedlichen Techniken hergestellt. 

Ostereier färben mit Naturfarben

Statt chemischen Färbemitteln zu natürlichen Färbungen zurückgrei-
fen. Wer Ostereier mit Naturfarben färbt, muss Geduld mitbringen. 
Ein Farbsud muss hergestellt werden, das erfordert  einen größeren 
Zeitaufwand und auch das eigentliche Färben der Ostereier ist erhe-
blich langsamer.
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Vaječné kutálení

Tato hra se dá hrát z kopce či jiné nakloněné plochy. Každý z hráčů 
nechá své vejce kutálet dolů. Vítězem je ten, jehož vejce se dokutálí 
nejdále. Vítěz si může posbírat a ponechat vejce ostatních. 

Foukávání vajíček

Potřebný materiál: vyfouknutá nebo plastová vejce, sláma/brčko
Hraje se nejlépe na hladké ploše. Úkolem je pomocí foukání do brčka 
dostat vejce od startu až k cíli přes hrací pole. Je to mnohem složitější, 
než se zdá. Díky nepravidelnému tvaru vajec můžete zažít mnoho ve-
selých momentů. 

Hoď vejce

Hrají proti sobě dva týmy. Každý tým obdrží jedno vejce. Hráči stojí 
proti sobě a házejí si vejce. Ten kdo hodí, udělá krok zpět. Komu vejce 
spadne, prohrál. Vejce může být velké čokoládové, na tvrdo uvařené 
slepičí či syrové. V případě použití syrových vajec dbejte na to, aby byli 
všichni vhodně oblečeni.

Vejce na kopci

Potřebný materiál: 1 syrové vejce, sůl nebo písek, 1 lžíce
Na rovnou plochu, např. široké prkno či stůl nasypte hrstku soli či písku. 
Vejce posaďte na tento “kopec”. Hráči se postupně střídají, přičemž kaž-
dý odebere lžící trochu písku (soli). Ten, který způsobí, že vejce spadne, 
prohrál a musí postavit kopec pro další kolo.

Barvení velikonočních vajíček a další nápady
Barvení velikonočních vajíček

Pomocí koupených barev mohou i děti vyfouknutá vajíčka snadno 
obarvit. Při barvení uvařených vajíček je nutno použít potravinářská 
barviva, která jsou zdraví neškodná. Vajíčka můžeme ozdobit jednou 
z mnoha rozdílných technik.

Barvení vajíček pomocí přírodních barev

Místo chemických barev lze k barvení použít přírodní barvy. Při jejich 
použití je ovšem třeba se obrnit trpělivostí. Je třeba si předem připravit 
barvicí lázeň a také k samotnému barvení je třeba mnohem více času. 

Barvení – hnědá s cibulí

Hnědé slupky z cibule dáme do hrnce a pomalu je přivedeme k varu. 
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Ostereier Natur-Braun mit Zwiebeln färben

Braune Zwiebelschalen werden in einem Topf zum Kochen gebracht, 
die Eier dazu tun. Das Ganze dann ca. 15 Minuten kochen lassen und 
sie bekommen einen warmen braunen Farbton.
Tipp: Wer seine Ostereier nach dem Färben besonders zum Glänzen bringen 
möchte, der sollte die Eier hinterher mit Öl oder einer Speck  einreiben.

Eier ausblasen

Eine hohe Schüssel besorgen, in die der Inhalt geblasen werden kann. 
Mit einer dickeren Nadel oder einem stabilen, dünnen Holzstab oben 
und unten ein Loch in das Ei stechen. Mit dem Ei dabei über die Schüs-
sel gehen und kräftig von der einen Seite in das Ei pusten, so dass der 
Inhalt in die Schüssel hinaus gepresst wird.

Ostereier aufhängen 

Um die Ostereier aufhängen zu können, wird ein Streichholz durchge-
brochen und knotet in der Mitte des Holzstückchens einen Bindfaden 
fest. Man kann auch gleich eine Schlaufe anbringen, damit sich das Ei 
leicht über einen Strauch hängen lässt. Das Holzstückchen wird dann 
durch eines der Löcher in das Ei geschoben. 

Österliche Speisen
Gründonnerstag – Spinat mit Spiegeleiund Salzkartoff eln oder 

Kartoff elsalat mit Ei gekocht oder gebraten

Kartoff elsalat

(Zutaten für 8 Personen)

1 kg Kartoff el(n), kleine (mehlig kochend)
1 Glas Gurke(n), Gewürzgurken

1 große Zwiebel(n) und ein Bund Zwiebellauch
1 herber Apfel
Salz und Pfeff er, mittelscharfer Senf
1 Glas Miracel Whip
1 Becher Creme fraîche
oder anstelle von Miracel Whip und Creme fraîche
500 g Fleischsalat

Zubereitung

Die Kartoff eln waschen, abbürsten und gar kochen, das Wasser ab-
gießen, dann breit schütten und kalt werden lassen.
In der Zwischenzeit die Zwiebeln/Zwiebellauch, die Gurken, Apfel klein 
würfeln und in eine große Schüssel geben.Miracel Whip und Creme fra-
iche (oder Fleischsalat) und einen Schluck von der Gurkenbrühe dazu 
geben und gut umrühren, mit Salz und frisch gemahlenem Pfeff er  und 
wer es herzhafter möchte mit mittelscharfen Senf abschmecken. Die 
Kartoff eln pellen in Scheiben schneiden halbieren oder dritteln (je 
nach Kartoff elgröße) und mit in die Schüssel geben. Noch kleiner wird 
es beim Umrühren von alleine.Ist der Salat noch zu trocken, weiter 
Creme fraiche oder Fleischsalat dazugeben und eventuell noch Gur-
kenbrühe. Wer möchte, kann auch ausgelassene Butter hinzufügen. Im 
Kühlschrank mindestens 2 Stunden durchziehen lassen.
Tipp: Die Kartoff eln noch im warmen Zustand unterrühren.

Karfreitag – Fischgerichte

Forelle Müllerin

Zutaten:
3 Forellen
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Společně se slupkami vaříme vejce. K získání hnědého zabarvení sko-
řápek je třeba vše vařit cca 15 minut.
Tip: Ten, kdo chce mít nabarvená vajíčka krásně lesklá, ať je po barvení 
potře olejem či špekem.

Vyfoukávání vajíček

Je třeba si obstarat misku s vysokými okraji, do které bude vajíčko vy-
fouknuto. Pomocí tlusté jehly či tenké dřevěné tyčky se do vajíčka udě-
lají dvě díry proti sobě. Pořádně do vajíčka foukněte a tím vyfouknete 
jeho obsah do mísy. 

Zavěšená velikonoční vejce

Abychom mohli velikonoční vejce zavěsit, je třeba protáhnout skrz ně 
dřevěný klacík a pomocí něho vejce zavěsit. Další možností je vyrobit 
poutko a díky němu můžeme vejce snadno zavěsit na keř. 

Velikonoční pokrmy
Zelený čtvrtek 

Špenát s volským okem a bramborami

nebo bramborovým salátem s vařeným či smaženým vejcem

Bramborový salát

Suroviny (pro 8 osob)

1 kg malých brambor (moučných)
1 sklenice okurek, 
1 velká cibule a jeden svazek jarních cibulek
1 kyselejší jablko
sůl a pepř, polotučná hořčice
1 sklenice Miracel Whip (lze nahradit majonézou)

1 balení Creme fraîche nebo lze nahradit Miracel Whip a Creme fraîche 
tím, že použijeme:
500 g Fleischsalat – salát, který je připraven z tenkých proužků jednot-
livých surovin – vařeného či pečeného masa, okurky, cibule, zakysaná 
smetana, majonéza nebo zálivka.

Příprava: Brambory omyjte a uvařte. Poté slijte vodu a nechte je vy-
chladnout. V mezičase nakrájejte na stejně velké kousky cibuli, okurky, 
jablko. Smíchejte Miracel Whip a Creme fraiche (nebo Fleischsalat) 
a trochu láku z okurek, přidejte sůl a čerstvě namletý pepř a trochu 
hořčice. Brambory oloupejte a nakrájejte na poloviny či třetiny (v zá-
vislosti na velikosti) a přidejte je do mísy. Vše smíchejte, je-li salát ještě 
moc suchý, přidejte další Creme fraiche nebo Fleischsalat či lák z oku-
rek. Kdo chce, může dodat přepuštěné máslo. Nechte salát alespoň dvě 
hodiny odpočívat v ledničce. 
Tip: Pokud jsou brambory moc teplé, urychlíte jejich chladnutí mícháním.

Velký pátek – Rybí pokrm

Pstruh po mlynářsku

Suroviny:

3 pstruzi
3 PL citronové šťávy
30 g soli
20 g mouky
60 g másla
1 citron
3 PL petržele
3 plátky citronu
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3 EL Zitronensaft
30 g Salz
20 g Mehl
60 g Butterschalz/Butter
1 Zitrone
3 EL Petersilie
3 Zitronenscheiben
400 g Kartoff eln
1 EL Petersilie

Die klassische Zubereitung der Forelle ist Forelle“ Müllerin Art“ (gebra-
ten). Sie wird mit Petersilienkartoff eln und einem grünen Salat serviert. 
Die ausgenommenen Forellen kurz unter fl ießend kaltem Wasser was-
chen und mit Küchenpapier vorsichtig trockentupfen. Forellen mit frisch 
gepresstem Zitronensaft beträufeln, außen und innen salzen und in 
Mehl wenden. Das überschüssige Mehl abschütteln. In einer beschich-
teten Pfanne Butterschmalz erhitzen.  Die Forellen auf mittlerer Tempe-
ratur braten. Eine Seite jeweils ca. 5 Minutenbraten, vorsichtig wenden 
und die zweite Seite ca. 3 Minuten braten. Lässt sich die Rückenfl osse 
leicht herausziehen, ist die Forelle gar, sonst noch ein paar Minuten 
weiterbraten. Die Forelle Müllerin auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Im Bratenfett Butter und frisch gepressten Saft einer Zitrone erhitzen. 
Petersilie klein hacken und über die Forelle Müllerin streuen. Mit heißer 
Zitronenbutter begießen und mit Zitronenscheibe garnieren.

Ostersonntag

Lamm, Zickel, Ziege oder Schaf

Zutaten:

1 kg Fleisch
Salz
1 EL Senf
100 g Fett
1 l Wasser
1/8 l saure Sahne oder Buttermilch
EL = Esslöff el

Zubereitung:

Das Fleisch waschen, abtrocknen und häuten. Danach mit Salz einrei-
ben und mit Senf oder Tomatenmark bestreichen. (Viele pressen auch 
Knoblauchzehen aus und streichen in gemeinsam mit dem Senf auf 
das Fleisch.) Das Fleisch wird nun in dem vorher erhitztem Fett und 
wiederholtem Begießen knusprig gebraten. Mit kochendem Wasser 
den Bratsatz lösen. Die Soße kann je nach Geschmack mit saurer Sahne 
oder Buttermilch, nach Belieben auch mit Tomatenmark oder Rotwein 
abgeschmeckt werden.

Gekochte Klöße

Zutaten:

1 kg Pellkartoff eln
75 g Mehl
100 g Stärkemehl
2 Eier
Salz, Muskat
20 g Margarine
50 g Weißbrot/Toastbrotscheiben
2 l Salzwasser
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400 g brambor
1 PL petržele

Příprava: Klasickou přípravou pstruha je pstruh po mlynářsku. K tomu 
bývají podávány brambory s petrželí a zelený salát. Vykuchané pstruhy 
krátce omyjte pod studenou vodou a vysušte kuchyňským papírem. 
Pstruhy pokapejte citronovou šťávou, osolte zvenku i zevnitř a obalte 
v mouce. Přebytečnou mouku odstraňte. V pánvi rozehřejte máslo a na 
střední teplotě pstruhy opečte. Po jedné straně je opékejte cca 5 minut, 
opatrně je otočte a opékejte 3 minuty po druhé. Můžete-li snadno vy-
táhnout hřbetní ploutev, je pstruh hotový, v případě, že to nejde, ještě 
pár minut pokračujte v pečení. Pstruhy po mlynářsku servírujte na pře-
dehřátých talířích. Do másla, které zůstalo po pečení ryb, vymačkejte 
šťávu z jednoho citronu a společně prohřejte. Petrželku nasekejte na 
drobno a posypte s ní pstruhy. Vše polijte horkým citronovým máslem 
a ozdobte plátky citronu.

Boží hod velikonoční

Jehněčí, kůzlečí (ovce či koza)

Suroviny:

1 kg masa
sůl
1 polévková lžíce hořčice
100 g tuku
1l vody
1/8 l kysané smetany nebo podmáslí

Příprava: Maso omyjte, osušte a odblaňte. Pak do něj vetřete sůl a hoř-

čici nebo rajčatový protlak. (Často je společně s hořčicí do masa vtírán 
i rozetřený česnek). Maso upečte v předem rozehřátém tuku a opako-
vaně ho podlévejte. Přichycené upečené kousky rozpusťte horkou vo-
dou. Sós můžete podle chuti dochutit kysanou smetanou, podmáslím, 
rajským protlakem nebo červeným vínem.
Jako příloha k masu bývají podávány fazolky se špekem nebo čerstvý 
mrkvový salát a brambory s petrželí či chupaté knedlíky.

Vařené chlupaté knedlíky

Suroviny:

1 kg oloupaných brambor
75 g mouky
100 g kukuřičného škrobu
2 vejce
sůl, muškátový oříšek
20 g margarínu
50 g bílého/toustového chleba
2l slané vody

Příprava: Den předem uvařte brambory, oloupejte je a přes velké stru-
hadlo či lis na brambory je nastrouhejte/prolisujte do mísy. Z bram-
bor, mouky, 50 g škrobu, vajec, soli a 1 špetky muškátového oříšku 
vypracujte těsto. To rozdělte na 12 kusů. Každý kousek rozmáčkněte 
a do jeho středu přidejte na kostky nakrájený a v margarinu opečený 
chléb. Aby byly knedlíky bez prasklin, vyválejte je v kukuřičném škrobu. 
V hrnci přiveďte k varu 2 l slané vody a v ní vařte knedlíky po dobu cca 
5 minut. Poté je nechte ještě 15 minut odpočívat. 
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Zubereitung:

Die am Vortag gekochten Kartoff eln schälen und mit dem Reibeisen 
reiben oder die Kartoff eln durch die Kartoff elpresse  pressen und in 
eine große Schüssel geben. Mit dem Mehl und 50 g Stärkemehl, den 
Eiern, Salz und 1 Prise Salz Muskat zu einem Teig verarbeiten. Dann in 
ca. 12 Stücke teilen, breit drücken und die in der Margarine gerösteten 
Weißbrotwürfel in die Mitte geben. Die Klöße werden ohne Risse ge-
formt und in dem restlichen Stärkemehl gewälzt. Die Klöße kommen 
nun in ca. 2 l kochendem Salzwasser und werden ca. 5 Minuten leise 
gekocht und dann ca. 15 bis 20 Minuten ziehen gelassen.

Ostermontag

Kaninchenbraten mit  Apfelrotkohl

Zutaten für den Kaninchenbraten (4-6 Personen): 

1 Kaninchen
Margarine
Salz, Pfeff er, mittelscharfer Senf
Knoblauch

Zutaten für das Apfelrotkraut:

800 g Rotkraut
4 EL Zucker
6 EL Apfelessig
50 g Fett Speckfett, Schmalz o.ä. Salz 
herber Apfel, eine Zwiebel mit Gewürznelken spicken

Zubereitung Kaninchenbraten:

Das Kaninchen in Portionsstücke teilen und großzügig mit einer Mis-

chung aus Salz, Pfeff er, gepressten Knoblauch und Senf einreiben. In 
einer großen Pfanne (für den Backofen geeignet) Margarine tun und 
die Teile hineinlegen. Den Braten bei mittlerer Hitze im Backofen bra-
ten, die Stücke wenden und ab und an mit dem Bratensaft begießen. 
Von allen Seiten wird das Kaninchen nun schön braun und knusprig 
angebraten und dann mit wenig Wasser abgelöscht. Das Ganze unter 
häufi gem Begießen etwa 60 Minuten garen. Mit in Wasser angerühr-
tem Stärkemehl habe ich die Soße dann nach Beendigung der Kochzeit 
gebunden. Je nach Geschmack kann die Soße mit saurer Sahne oder 
Wein abgeschmeckt werden. Das Kaninchenfl eisch wird nicht trocken, 
wenn ein Pfund Schweinefl eisch mitgebraten wird.

Das Rotkraut:

Das Rotkraut grob schneiden. Den Apfel in Spalten schneiden und 
hinzufügen. Eine Zwiebel mit 5 bis 6 Nelken spicken und ebenfalls 
hinzugeben. Mit dem Fett wird es in einem Topf angebraten und gibt 
dann ca. 1/4 Liter Wasser dazu. Das Ganze wird nun solange gedünstet, 
bis es schön bissfest und das Wasser verdunstet ist. Mit Zucker, Essig 
und Salz abschmecken.

Gefüllte Eier

Die Ostereier werden geschält und der Länge nach halbiert.
Dann wird vorsichtig das Eigelb entfernt und zusammen mit fein ge-
hacktem gekochtem Schinken oder Fleischwurst und Mayonnaise mit 
dem Handrührgerät verrührt. Die Masse kann mit Salz und eventuell 
anderen Gewürzen abgeschmeckt werden. Anschließend werden die 
verbliebenen Eiweißhälften gefüllt. Zur Garnitur empfi ehlt sich für die 
besonderen Anlässe schwarzer Kaviar zusammen mit Sekt serviert.
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Velikonoční pondělí

Pečený králík s jablečným červeným zelím

Suroviny na pečeného králíka (4-6 osob):

1 králík
Margarín
sůl, pepř, polotučná hořčice
česnek

Suroviny pro jablečné červené zelí:

800 g červeného zelí
4 polévkové lžíce cukru
6 polévkové lžíce jablečného octa
50 g tučné slaniny, vepřového sádla
sůl
kyselejší jablko, jednu cibuli s hřebíčkem

Příprava pečeného králíka: Králíka rozporcujte a do každé porce 
dostatečně vetřete směs ze soli, pepře, třeného česneku a hořčice.  Ve 
velké pánvi (která se dá použít i do trouby) rozpalte margarin a jed-
notlivé porce opečte. Pak umístěte vše do trouby a pomalu pečte, 
nezapomeňte jednotlivé kousky masa otáčet a pravidelně podlévat 
vypečenou šťávou. Když už je králík ze všech stran opečený do hněda 
je hotovo. Celá tato procedura trvá zhruba 60 minut. Ve vodě rozmí-
chejte škrob a nalijte ji do vypečené šťávy. Takto připravený sós můžete 
dochutit kysanou smetanou nebo vínem. Králičí maso nebude suché, 
když zároveň s ním budete péct kousek vepřového masa.

Červené zelí: Červené zelí nakrájejte nahrubo. Jablko nakrájejte na 

dílky a přidejte k zelí. Přidejte cibuli, ve které je zapícháno 5-6 hřebíčků. 
Na pánvi rozehřejte tuk a přilijte k němu cca 1 litru vody.  Vše duste 
tak dlouho, dokud není zelí měkké a voda odpařená. Ochuťte cukrem, 
octem a solí.

Plněná vejce

Velikonoční vejce oloupejte a podélně rozkrojte. Pak opatrně vydla-
bejte žloutek a smíchejte ho za pomoci ručního mixéru se šunkou či 
salámem a majonézou.
Připravenou hmotu dochuťte solí a dalším kořením dle chuti a naplňte 
jí vydlabané bílky. 
Při zvláštních příležitostech dozdobte černým kaviárem a podávejte 
se sektem.
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Lieber Nachbar, erkennst Du, welcher Brauch 
wohin gehört?
Osterfeuer

Osterfeuer soll die Sonne begrüßen. Bereits im Altertum galt dieser 
Brauch zur Sicherung der Fruchtbarkeit und der guten Ernte. Das Oster-
feuer  wurde schon zu heidnischer Zeit als Frühlingsfeuer entzündet, um 
mit ihnen als Symbol für die Sonne Fruchtbarkeit und Wachstum auf die 
Erde zu holen. Beim Osterfest wurde dieses Feuer dann zu einem zent-
ralen christlichen Ereignis, bei dem die Osterkerze entzündet wurde, um 
diese anschließend in einer feierlichen Prozession in die dunkle Kirche zu 
tragen. Dieses Lichtwerden versinnbildlichte die Auferstehung Jesu und 
das neue Leben, das mit ihm in die Welt kam. Mit diesem Brauch glaub-
ten die Menschen den Winter endgültig zu vertreiben.
Das Osterfeuer ist in der Erzgebirgskammregion nicht weit verbreitet.

Osterwasser holen

Ein eher heidnischer Brauch ist das Osterwasser holen, der mit sehr viel 
Aberglauben behaftet ist.
Das Osterwasser galt als Heilwasser bei Augenleiden, Ausschlag und 
andere Krankheiten, wenn man es aus der Quelle schöpfte. Es wurde 
geglaubt, dass wenn man sich am Ostermorgen im fl ießenden Bach 
wäscht, immer jung und schön bleibe. 
Um das Vieh vor Krankheiten zu schützen, wurde es am frühen Oster-
morgen in die Bäche getrieben.

Das Wasser stand dabei als Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit 
und wurde zum Gedenken an die germanische Frühlings- und Frucht-
barkeitsgöttin Ostera verehrt.
Die christliche Darstellung kam erst im Laufe der Jahrhunderte nach 
Christus dazu. 
Nur in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag von Mitternacht 
bis zum Sonnenaufgang durfte das Wasser aus einem Bach oder Brun-
nen geschöpft werden. 
Das Osterwasser ist ein Symbol der Fruchtbarkeit, die jungen Mäd-
chen schöpfen schweigend Wasser gegen den fl ießenden Strom. Das 
Schweigen darf dabei nicht gebrochen werden, damit das Wasser 
seine Segens- und Heilskraft behält. Es darf darüber hinaus kein Was-
sertropfen verloren gehen oder im Heim des Mädchens auslaufen. Das 
heilige Wasser soll nun ein ganzes Jahr vor Krankheiten, Unglücken 
oder ähnlichen Ereignissen schützen. 
In verschiedenen Regionen Deutschlands wird aus Dankbarkeit zum 
lebensspendendem Wasser noch heute der Brunnen im Ort geschmüc-
kt und mit Osterschmuck verziert.

Osterrute

Es ist eine noch heute lebendige Tradition und eine der Hauptsymbo-
le zu Ostern. Die Osterrute soll für das ganze kommende Jahr Glück, 



37

Sousede, poznáš, kam který zvyk patří?
Velikonoční ohně

Velikonoční ohně mají za úkol pozdravit slunce. V dávných dobách 
měl tento zvyk zajistit plodnost a dobrou úrodu. Velikonoční ohně 
byly zapalovány jako jarní ohně, aby symbolicky opět na zemi přinesly 
plodnost a růst. Symbol velikonočních ohňů byl později využit při křes-
ťanských oslavách Velikonoc, kdy se světí velikonoční svíce a ta se pak 
vnáší do zšeřelého kostela. Toto světlo je pak symbolem Ježíše Krista 
a nového života, který přinesl na zemi. Lidé věřili, že zapálením veliko-
nočních ohňů již končí zima.

Nabírání velikonoční vody

Nabírání velikonoční vody je spíše pohanským zvykem, který je spojen 
s mnoha pověrami. Velikonoční voda nabraná přímo z pramene je 
považována za lék na veškeré oční onemocnění, vyrážky a další ne-
moci. Věřilo se, že ten, kdo se ráno o velikonocích vykoupe v tekoucí 
vodě, zůstane mladý a krásný. Stejným způsobem se ochraňovala před 
nemocemi i hospodářská zvířata, která byla o velikonočním ránu do 
potoků také nahnána. 
Voda, která byla symbolem života a plodnosti, byla uctívána u příleži-
tosti oslav germánské bohyně jara a plodnosti Ostery.
V průběhu staletí byl k tomuto zvyku přidán i křesťanský význam. 
Voda musí být nabrána z potoku či pramenu pouze v noci z Bílé 
soboty na Velikonoční neděli a to od půlnoci do svítání. Velikonoč-
ní voda je symbolem plodnosti. Mladé dívky, které si ji šly nabrat, 

ji musely nabírat proti proudu v naprosté tichosti. Ticho nesmělo 
být nijak přerušeno, aby voda neztratila své blahodárné a ozdrav-
né účinky. 
Tato voda měla po celý rok ochraňovat před nemocemi, neštěstím 
a podobnými událostmi.  V různých částech Německa se jako poděko-
vání a symbol vděčnosti studny bohatě zdobí velikonoční výzdobou. 

Pomlázka

Je živou tradicí a jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomláz-
ka značí svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený ke 
stejnojmennému šlehání dívek a žen, prováděného v Pondělí veliko-
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Wohlstand und eine gute Ernte ins Haus bringen. Die Kraft der Gerten 
überträgt sich auf jeden, der mit der Osterrute verhauen wird. Die 
Osterrute wird aus jungen Gerten des Weidenbaums gefl ochten. Für 
die einfachste Rute benötigt man drei Gerten, man kann sie aber auch 
aus 8, 12 oder sogar aus 24 Gerten fl echten, dann wird sie am oberen 
Ende mit bunten Bändern geschmückt. Die Schläge sollen den Frauen 
nicht wirklich weh tun, sie sind eher ein Zeichen für das männliche 
Interesse an ihnen. Traditionellen Überlieferungen zufolge soll dieser 
Brauch den Frauen im kommenden Jahr sogar Gesundheit und Schön-
heit bringen. Deshalb schlagen die Frauen auch nicht zurück, sondern 
übergeben den Männern bunt verzierte Ostereier und bewirten sie mit 
Ostergebäck und Alkohol. Eine typische Spezialität zu Ostern ist ein 
Kuchen in Form eines Lamms. In der Wirtschaft hat ein Verwalter die 
Sippschaft gepeitscht, dass sie nicht faul sind, und ist auch in den Stall 
gegangen und hat die Kuh gepeitscht, dass sie früh ein Kalb wirft. Das 
Peitschen der Obstbäume im Obstgarten sollte bewirken, die Natur 
aus dem Winterschlaf zu holen. Den verheirateten Frauen wurde mit 
der Rute eine böse Zunge austreiben. Es wurde auch als Zeichen der 
Freundschaft/Feindschaft zwischen den Familien gepeitscht– Kinder 
durften nicht zu denen Nachbarn gehen, wo die Eltern mit ihnen auf 
den Kriegsfußstanden.
OSTERRUTE (also eine Rute – Gerät zum Peitschen) es hat gehabt und 
hat mehreren Aussehen und auch den Bezirksnamen gehabt
BINOVAČKA UND VINOVAČKA (WEINRUTE) – eine Rute aus der Ruten 
der Weinrebe gefl ochten
DYNOVAČKA – aus Chodsko, es bedeutet ein Gerät zum peitschen und 
einen Osterlied
HODOVAČKA – abgeleitet aus den Schmaus (großer Festtag mit dem 

Festessen verbunden)
MRSKOT, MRSKANDA, ŠLAHAČKA, SEKAČKA, VYPLÁCÁNÍ, KORBÁČ, 
METLA, ŽÍLA, KARABÁČ...

Bändeln, Schleifen

Insoweit das Mädchen beim Montagsosterlied einfarbiges Bändel an 
der Rute angeknotet hat, könnte das für sie eine heimliche Botschaft 
bedeuten: Rote Farbe zeigt an, dass sie der Junge gerne hat. Blaue 
Farbe hat ihm eine Erwartung gegeben. Der Junge, der hat grüne 
Bändel bekommen, war beliebt. Wer hat der Bändel mit der gelben 
Farbe bekommen, war nicht beliebt und das Mädchen hat ihm seine 
Interessenlosigkeit kundgegeben. 

Osternester suche

Am Morgen des Ostersonntags dürfen die Kinder, die von den Eltern 
versteckte Ostereier suchen.
Aber warum wir Ostereier suchen und wieso sie überhaupt versteckt 
werden, ist leider unklar. So genau weiß keiner, wie diese Tradition 
entstanden ist. 
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noční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané ,,odplatné outerý“, kdy děvčata 
oplácela hochům).
Pomlázku musel umět každý chlapec, a proto kolem toho, kdo ji uměl 
uplést, se vždy scházelo dost malých hochů, kteří se tomuto učení chtě-
li přiučit. Do pomlázky se vplétala buď červená stuha, nebo červená nit. 
Pomlázky se pletly různě velké. Od malých, které se nosívaly stočené 
v kapse, přes klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po téměř dva 
metry dlouhé tzv. obřadní. 
Šlehání symbolizovalo předání svěžesti, mladosti, ohebnosti a zdraví 
mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla zdravá, pilná a veselá 
po celý rok. V hospodářství vyšlehal hospodář čeládku, aby nebyla líná, 
a zašel i do chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy otelila. Šviháním 
ovocných stromků se měl ovocný sad probudit ze zimního spánku 
k další úrodě. Vdaným ženám se pomlázkou vyháněl zlý jazyk. Šlehalo 
se také na znamení přátelství mezi rodinami – děti nechodily k těm 
sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře.
POMLÁZKA ( tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a má mnoho podob 
i krajových názvů.
BINOVAČKA A VINOVAČKA – pomlázka pletená z prutů vinné révy.
DYNOVAČKA – z Chodska, znamená nástroj šlehání a koledu.
HODOVAČKA – odvozené od hodu ( velkého svátku, spojeného s hos-
tinou).
MRSKOT, MRSKANDA, ŠLAHAČKA, SEKAČKA, VYPLÁCÁNÍ, KORBÁČ, 
METLA, ŽÍLA, KARABÁČ...

Pentle, mašle

Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na pomlázku barevnou 
mašli, mohlo se v ní skrývat tajné poselství. Červenou barvou naznačo-

vala, že má hocha ráda. Modrou barvou mu dávala naději. Chlapec ob-
darovaný zelenou stuhou byl oblíbený. Kdo obdržel stuhu žluté barvy, 
byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj nezájem.

Hledání velikonočních hnízd

Ráno, o velikonoční neděli, smějí děti s rodiči hledat schovaná veliko-
noční vajíčka.
Ale proč se vůbec vajíčka schovávají a kdy vznikla tato tradice, nikdo 
přesně neví.
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Pojďte s námi na koledu – Krušnohorský velikonoční jarmark

Každý rok na Boží hod Velikonoční od 13:00 do 16:00 hodin
Velikonoční menu v Horském hotelu Lesná
Velikonoční tradice – hledání pokladů v krušnohorské přírodě, veliko-
noční průvod, pletení pomlázek, omlazující brána, vynášení Morany, 
loučení s paní Zimou, vítání JARA!, doprovodná živá muzika. To vše lze 
zažít v Horském areálu Lesná. O Velikonočních  svátcích doporučujeme 
při výletech zavítat  do sousedního německého malebného Krušnoho-
ří, kde jsou vždy na mnoha místech zajištěny bohaté programy (Olber-
nhau, Seiff en, Deutschneudorf, Neuhausen atd.)

Ostern ist da, macht mit! Erzgebirgischer Osterjahrmarkt

Jedes Jahr am Ostersonntag von 13:00 bis 16:00 Uhr
Ostermenu im Berghotel Lesná
Ostertraditionen – Schatzsuche in erzgebirgische Natur, Osterzug,
Osterrute Verjüngungstor, Austragung der Morana, Abschied von der 
Frau Hölle – dem Winter, Willkommen Frühling!, Durch lebendige Mu-
sik begleitet. Das alles könnten Sie in Berg Areal Lesná erleben. Ostern 
könnten Sie auch in deutschen Grenzstädten erleben, Messe in der 
Kirche, Ei Suche, Osterdekoration den Städten mit dem begleitenden 
Programm.





www.horskyareal-lesna.cz


