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VELIKONOCE (tradice, pranostiky, symboly)
Pokračování ze str. 1
mazance, beránci a také chléb. Chlapci 
pletli pomlázky z vrbových proutků, 
vázaly se březové větvičky a zdobila se 
vajíčka.
 Boží hod velikonoční. Ze soboty 
na neděli došlo ke zmrtvýchvstání  
Ježíše Krista. Noc byla označována 
za „velkou“ – a odtud název Veliko-
noce. V neděli se také začala jíst tra-
diční velikonoční jídla – vejce, maza-
nec, beránek, víno a chleba.
 Velikonoční pondělí. Tomuto dni 
se také říkalo Červené pondělí.  
Brzy ráno vycházeli chlapci-koled- 
níci s pomlázkami šlehat děvčata, aby 
z nich vyhnali nemoci a lenost. Do-
stávali od děvčat malovaná vajíčka  
a cukroví. Proutí, ze kterého se po-
mlázky pletly, byla přisuzována živo-
todárná síla. Kdo dostal pomlázkou, 
ten omládl.
 Pravděpodobně nejznámějším sym- 
bolem Velikonoc jsou vejce, beránek, 
mazanec, pomlázka.

 Vejce jsou známkou plodnosti, ži-
vota. Traduje se, že by rodina měla 
sníst jedno vejce společně, a tím zajis-
tit, že budou držet pohromadě (pštro-
sí vejce by určitě stačilo i pro mno-
hačlennou rodinu).
 Beránek značí čistotu, obětování. 
Poté, co v 19. století velmi podraži- 
lo jehněčí maso, pekl se beránek ze 
sladkého těsta. A tato tradice vydrže-
la do dnešních dnů.
 Mazanec znamená slunce, na které 
po dlouhé zimě vždy čekáme. Proto 
se peče ve tvaru připomínající slunce.
 Pomlázka – velikonoční pomláz-
kou se označuje svazek spletených 
vrbových proutků sloužících ke šle-
hání (krajově se nazývá také tatar, 
šlahačka, šibačka, korbáč, mrskačka, 
kocar). Pomlázkou se ale nazývá také 
výslužka z koledování.
 Všem vám přeji krásné svátky ja- 
ra plné zdraví, pohody, spokojenosti  
a sluníčka.       Text a foto: Eva Sáňková, 

kronikářka Doubravice nad Svitavou

JAKÉ PRANOSTIKY SE VZTAHUJÍ KE SVÁTKŮM JARA?
– Je-li Zelený čtvrtek bílý, bude teplé léto

– Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý
– Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu

– Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává
Ve staré kuchařské knize jsem našla zajímavý velikonoční polední 

jídelníček, pocházející z doby okolo roku 1900. Tady máte inspiraci!
ZELENÝ ČTVRTEK

Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem

VELKÝ PÁTEK
Bramborová polévka houbová

Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem

BÍLÁ SOBOTA
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice

Drobty z kůzlete s dušenou rýží

NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Polévka hovězí s vaječným svítkem

Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí

Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem 
a dušeným zelím
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PRODEJ BYTŮ
20 MINUT OD BRNA

800 100 164
www.terasy-adamov.cz

ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru, praxe, obdobná 

kvalifi kace 
• praxe v oboru účetnictví
• znalost práce v SAP
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• znalost AJ komunikativní
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a roční 

účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových přiznání 

(DPH, Kontrolní hlášení, DPPO)

Pracovní náplň:

schopnost rychle se učit

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete 
prosím svůj profesní životopis v českém
jazyce na mail: lenka.misovicova@riho.cz.

ROSTEME INOVUJEME AUTOMATIZUJEME
a hledáme nové zaměstnance

odpovídající fi nanční ohodnocení

stravenky ve výši 120Kč, 13. plat, příspěvky na dopravu atd.

práci v příjemném a věkově rozmanitém kolektivu, místo pracoviště – Suchý u Boskovic
(okres Blansko)

zázemí úspěšné stabilní zahraniční společnosti

Sborník Muzea Blanenska 2021 je v prodeji
 Novou publikaci Sborník Muzea Blanenska 2021 si mohou příznivci a přátelé muzea zakoupit přímo na pokladně muzea ve  
dnech pondělí až pátek od 10:00–16:00 h. Publikaci je možné si objednat i na e-mailové adrese: info@muzeum-blanenska.cz.  
Cena Sborníku činí 170 Kč + poštovné. Více informací na www.muzeum-blanenska.cz


