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Velikonoce jsou nejvût‰í kfies-
Èanské svátky, pfiiná‰ejí radost dû-
tem a nadûji na nové jaro v‰emu
Ïivému. Pfiedchází jim postní ne-
dûle s názvy Pytlová, âerná,
Puãální a Kvûtná. KaÏdá mûla své
poslání. Vztahovaly se k nim po-
vûreãné praktiky, podporující rÛst
plodin, sluneãní záfiení, plodnost
a prosperitu dobytka a drÛbeÏe.
Peklo se peãivo, jehoÏ tvary zaji‰-
Èovaly a symbolizovaly tato pfiání.
Nejãastûji v ãesk˘ch zemích je
peãení jidá‰Û. Mají nejrÛznûj‰í
tvary toãenic, bochánkÛ, splete-
n˘ch pramenÛ. Mazaly se medem,
kter˘ symbolizoval zdraví, sílu
a soudrÏnost. Mazance, bochánky
a v‰echny kulaté tvary symbolizo-
valy slunce. Dûlají se z dobrého
koláãového tûsta, ale podstatnû
tuÏ‰ího. Po vykynutí se povrch
nafiízne do kfiíÏe, potfie se vejcem
a posype mandlemi. 

MÛj vyzkou‰en˘ recept na veli-
konoãní mazanec je tento: 

50 dkg polohrubé mouky, 5 lÏic
cukru, 4 Ïloutky, 5 lÏic tekutého
másla, 2,5 dcl mléka, 5 dkg droÏdí,
‰petka soli, citronová kÛra, vanilka,

2 lÏíce rozinek, 2 lÏíce mandlí. Dá
se udûlat jeden vût‰í bochánek nebo
dva men‰í, které se dají vedle sebe
na plech.

Vajíãko je nejstar‰í a nejvût‰í
symbol Ïivota, bylo v lidov˘ch
praktikách od pradávna. U Vel-

k˘ch Hostûrádek (JiÏní Morava)
byly v hrobû z 11. století nalezeny
skofiápky, zdobené ryt˘mi liniemi
na obarveném vejci. Je to nejstar‰í
doklad kraslic na na‰em území.
Zajímavostí je, Ïe v˘zdoba byla na
ãerném podkladû a tak se na stejné
barvû podkladu malují kraslice ko-
lem Bfieclavi dodnes. Vzorové mo-
tivy na kraslicích mûly pÛvodnû
zdarov˘ a ochrann˘ v˘znam.
Jejich pÛvod je prastar˘ a dnes uÏ
ho nedovedeme pfieãíst. Pfietrvává
umûlecká hodnota kraslic a to
hlavnû v mnoÏství rÛzn˘ch krajo-
v˘ch technologií. Na Slovácku na-
jdeme kraslice batikované a vy-
‰krabované. V oblasti Hané pole-
pované slámou do geometrick˘ch
vzorÛ a kompozic. Najdeme zde
i zdobení jezerní sítinou, oblast
Boleradic aÏ Velk˘ch Pavlovic re-
prezentují plasticky zdobené kras-
lice ãern˘m a modr˘m voskem.
Horácké kraslice z Tfiebíãe jsou
zdobené vy‰krabováním figurál-
ních vzorÛ na skofiápce obarvené
v odvaru z ãervené cibule. Kde
jinde neÏ na Slovensku se dûlaly
odrátované kraslice cínov˘m
a mûdûn˘m drátkem. Na v‰ech

kraslicích od Chodska aÏ po
Humenné najdeme obãas nápisy,
svûdãící o osobitém zpÛsobu lido-
vého my‰lení. Napfi.: Slovácko –
Srdeãko za vajíãko. Koho vûrnû
miluju, tomu vajíãko daruju. âo sa
stará‰ – nech sa slépky starajú.
Vala‰sko – Dávám ti vajíãko ãer-
vené jak malinu, ale bûda tobû, jak
pÛjde‰ za inú. Syneãku ‰umn˘, jak
si mi lubn˘. ObtúlaÈ není hfiích na
lícách ãerven˘ch. 

Hanácké polepování slámou na ba-
revném podkladû je pomûrnû pozdní,
aÏ z 19. století. Na lánech Hané dozrá-
val krásn˘ jeãmen a sláma z nûho by-
la tím správn˘m materiálem. Slámou
se zde interzoval i nábytek – v˘plnû
skfiíní, ãela postelí i koutní skfiíÀky. 

Já jsem se nauãila tuto praktiku
od paní Anny DraÏilové, která
v 60t˘ch létech vedla krouÏky dûv-
ãat. TakÏe letos uÏ je to 53 let, co le-
pím kraslice. Je to relaxace a radost.
Myslím, Ïe ze v‰ech technik zdobní
je tato nejãist‰í a nejpÛsobivûj‰í.

Veselé velikonoce v‰em ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ pfieje NadûÏda
Parmová.
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Panenky ze ‰ustí a kraslice paní Parmové.

O VELIKONOCÍCH JINAK

Paní Parmová pfii v˘robû kraslic.


