
 
  

 

Nahoře: řehtačky a klapačka (uprostřed), užívané v okolí Benešova  
(foto J. Zach, 1971). Muzeum Podblanicka 
Dole: velikonoční mazanec z Radošovic (nákres L. Hůrková, foto J. Zach, 1971). 
Muzeum Podblanicka 

 

Obchůzka s řehtačkami na Velký pátek odpoledne v Ouběnicích 
(foto 1970). Muzeum Podblanicka 

 

 

Masopust v Chotýšanech, únor 2016.  
Foto a archiv M. Švarc. 

 

 

 

 

Velikonoční beránek, vytvořený M. Matouškovou  
z Roubíčkovy Lhoty (foto J. Zach, 1971).  
Muzeum Podblanicka 

 

 

Velikonoce byly i na Podblanicku největším svátkem roku. Jejich hlavní den 
připadá na neděli po prvním jarním úplňku a v kalendáři se tak pohybují mezi 
22. 3. – 25. 4. Velikonocům vždy předchází čtyřicetidenní půst začínající tzv. 
Popeleční středou, den po bujarém Masopustním úterý. Maso bylo na talíři v 
chudém kraji zřídka, i tak se ale lidé uskromnili o postu ještě víc. Ve středu a 
v pátek se nesnídalo a jen málo jedlo k večeru. Někteří lidé jedli celou dobu 
pouze chléb a pili vodu. Každá postní neděle měla název – první byla „Pučálka“, 
podle jídla z napučeného obilí. Druhá „Pražná“, podle opraženého obilí, třetí 
„Kýchavá“ měla zajistit zdraví. O čtvrté neděli „Družebné“ často zvali družbové 
na budoucí svatby. Při páté, „Smrtné neděli“, nosily dívky ráno po vsi smrkový 
stromek s pentlemi a vajíčky a zpívaly: „Smrt neseme ze vsi, nové léto do vsi…“. 
Hospodyně je obdarovaly a „smrtka“ byla zapálena a hozena do potoka. Na 
„Květnou neděli“ nosívali mládenci do kostela posvětit svazky větví kočiček, 
jasanu a klokoče. Po návratu lidé polykali 1 – 2 kočičky proti bolesti v krku, 
klokoč chránila před čaroději a jasan před bleskem.  

 

Hody, hody... 

S Květnou nedělí začal tzv. svatý či pašijový týden, kdy se v kostelích 
zpívalo o umučení Krista. Na Zelený čtvrtek při mši utichly zvony – 
„odletěly do Říma“. Chlapci je až do soboty museli nahradit řehtačkami. 
Stáli u kapličky a po klapání přednášeli „Poledne zvoníme, Jidáše honíme…“. 
S řehtáním oběhli všechna stavení ve vsi. Rolníci seli na Zelený čtvrtek 
hrách a len, hospodyně v zahrádkách řepu a zelí. Na Velký pátek se 
vycházely rodiny umýt k potoku, protože voda byla před východem slunce 
„plna hojivé síly“. Pokračovali do zahrady a modlili se „Šel Pán Ježíš do 
zahrady…“. Lidé věřili, že získají zdraví na celý rok. Na pole se zapichovaly 
tři křížky ze svěcených kočiček a pole se kropila svěcenou vodou. Kočičky 
se dávaly i za krovy na půdě, aby nehořelo. Vývarem ze svěcených kočiček 
kropila hospodyně stavení proti všemu zlému. Na Velký pátek se 
nepracovalo s půdou, aby „měl Pán Ježíš v hrobě klid“. Byl největší půst – 
jedly se až v poledne oukrop (česnečka), káva a jidáše. Pekly se z těsta 
světlého, z černější pšenice i jako vdolky. Většinou se mazaly medem, „aby 
nebolelo v krku“. Ve formě se pekl beránek z mazancového nebo třeného 
těsta. Hospodyně nedala nikomu mléko, aby nebylo kravám učarováno. 
Podle pověsti se na krátkou chvíli otevíral i Blaník.  


