
       POZNÁTE MÍSTO V NAŠEM MĚSTĚ?                                                                 

TRÉNINK PAMĚTI 
PODLE VZORU DOKRESLETE BAREVNOU TUŽKOU NEBO PASTELKOU CHYBĚJÍCÍ ČÁRY 

VČETNĚ ZARÁMOVÁNÍ KAŽDÉHO OBRAZCE. VYLUŠTÍTE JEDNOTLIVÁ SLOVA? 

VZOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VyMySLeTe co NEJVÍCE slov Z PÍSMEN SLOVA VELIKONOCE  

(NAPŘ. OKNO): 

NAPIŠTE NÁM 
Kdo a jak Vás nejlépe vyvedl 

aprílem? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 
Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo předat při 
roznosu dalšího čísla. 
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SPOLU U TELEVIZE 
V úterý 6.4.2021 ve 12:30 hod na ČT3 vysílají Magické hory Čech a 

Moravy – Sněžka. Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky: 

1. Co ochutnali průvodci pořadu v Krkonoších? ________________ 

2. Kam se splavovalo dřevo z Krkonoš? ______________________ 

3. Jak se jmenuje štola zmíněná v pořadu? ___________________ 

4. Byl v době ledové na Sněžce ledovec? _____________________ 

VELIKONOČNÍ ZVYKY            OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 
NA HŘEBEČSKU II. 
Boží hod velikonoční znamenal konec půstu. Ráno 
se do kostela k posvěcení nosily jidáše, mazance, 
malovaná vajíčka, beránci či uzené maso. Posvěcené 
pokrmy pak rodina doma obřadně jedla, část 
dostalo i zvířectvo. Část posvěcených pokrmů se 
donášela i na pole, do zahrady a studny, aby byla 
úroda a dostatek vody. Při zvonění v pravém 
poledni se zapichovaly do osetého pole bílé křížky vyrobené o Bílé sobotě, k nim se pak 
přidávaly i pruty svěcených kočiček. Tyto křížky pak chránily před krupobitím a jinými 
rozmary počasí. Tomuto zvyku se říkalo Kreuzelstecken.  
Němečtí obyvatelé Kunčiny vzpomínají: „Po obědě se vzaly vrbové větvičky posvěcené v 
kostele na Květnou neděli na pole. A na každý kousek pole se dala větvička a křížek. Do 
odpoledního požehnání ve dvě hodiny musel být člověk zase zpět, což vyžadovalo za 
daných podmínek dobrý sportovní výkon.“  
Na Velikonoční pondělí chodili chlapci a muži na šmekústr (mrskut). Pomlázky byly 
pletené z červených a žlutých vrbových prutů, pošlehání dívek mělo zajistit 
omlazení. Odměnou jim bylo vajíčko, od své milé dostávali hoši vajíčka zdobená 
vyškrabanými obrázky či krátkými nápisy. City k chlapci prozrazovala i barva mašle, 
kterou dívka chlapci přivázala na pomlázku. Červená znamenala, že dívka má chlapce 
ráda, modrá vyjadřovala naději, zelená, že je chlapec dobrý kamarád. Žlutá pak 
znamenala, ať příště chlapec raději nechodí. Odpoledne dívky většinou polévaly chlapce 
studenou vodou, což mělo stejný účinek jako pomlázka – předat sílu, pomladit. Koledníci 
děvčatům kromě vyšlehání dávali sladkou kořalku (Osterschnaps).  

        POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4 

 
Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – slon, zuby, rukavice, mrak, kolo, tužka, mrkev, míč, 

klíč, televize, letadlo, hrneček (šálek), tričko, žralok / FOTKA – zemědělská škola / SPOLU U 

TELEVIZE 1. Jičín, 2. 2 km, 3. výstřel z děla, 4. Zebín, 5. Prachovské skály, 6. na čedičové žíle.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Dvacáté třetí číslo vydáno 1.4.2021, dvacáté čtvrté číslo týdeníku vyjde 8.4.2021. 



 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, 
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 



MALÁ PORCE NAVÍC 

TRÉNINK PAMĚTI 
VYLUŠTĚTE ZAŠIFROVANÁ SLOVA V HŘEBEČSKÝCH VELIKONOČNÍCH ŘÍKADLECH. 

1. říkadlo      2. říkadlo 

 

R1DO6542 8ELIKO4OC2 6L18Í72,  DĚ8Č2, DĚ8Č2, 8YŠLEH15 62 429,  

4A PO7L1ZK3 PŘI91ZÍ72,   1BY 5Ě 42KO361LO 5OLIK BL29, 

O 81JÍČKO PRO6Í72,    Z1 GRO6 A Z1 KOŘ1LK3 ZB18Í72 5Ě  

PĚ54ÍK K 4Ě73 8ZÍ5 6I 67Í72.  V629. 

 
Šifrovací klíč: 

A, Á  = 1     N = 4    M = 7 

E, É  = 2     T = 5     V = 8 

U  = 3     S, Š = 6    CH = 9 

POKRAČOVÁNÍ Z 2. STRANY  
Jak vzpomíná Albin Richter: „... naše pruty na šmekústr (Schmeckoster) byly již dávno 

upleteny a využity na Velikonoční pondělí. Přišli koledníci. Některé děti chodily dům od 

domu, ale neodvážily se vůbec tolik švihnout, odříkaly svoji koledu a dostaly do košíčku 

nabarvená velikonoční vajíčka, pečivo nebo peníze. Častokrát na ulici došlo také ke 

správné šarvátce (Schlagabtausch) mezi kluky a děvčaty.“ 

V období Velikonoc začínaly i práce na poli. Na Hřebečsku probíhaly velikonoční jízdy 

(Saatreiten). Mužům z vesnice propůjčil farář kříž, ti s ním objeli na koních všechna svá 

pole a vrátili se zpět do vesnice. Po této jízdě následovala slavnostní mše a večerní 

tancovačka. Nejstarší zprávy o udržování tohoto zvyku máme z první poloviny 20. století. 

Velikonoční jízdy se pořádaly například v Boršově, Dětřichově, Radiměři, Lačnově nebo 

v Gruně. 
Čerpáno z https://hrebecsko.blogspot.com/a https://pixabay.com 

 

 Řešení porce navíc z minulého čísla: Kdo seje vítr, sklízí bouři. Kdo rychle dává, dvakrát dává. 

Kdo chce s vlky víti, musí s nimi býti. Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem. Jeden za 

osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Kam vítr, tam plášť. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 

Komu se nelení, tomu se zelení. Trpělivost růže přináší. Jedna vlaštovička jaro nedělá. Sytý 

hladovému nevěří. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Tichá voda břehy mele. My o koze, oni o voze. 


