
 
  

 

Žena z Vlkovce ve svátečním oděvu, akvarel  
A. Melichara  (1890). orig. Muzeum Podblanicka 

 

Zleva: vejce zdobené atlasem, dracounem aj. (kolem 1900),   
vejce s železným zdobením od konopišťského kováře (kolem 1900), 
skleněné vejce z jedné z podblanických skláren (konec 19. století), 
všechna fota J. Zach, 1971. Muzeum Podblanicka  
  

 

 

Chození po vejcích na Bílou sobotu v Ouběnicích  
(foto 1996). orig. Muzeum Podblanicka 
 

 

 

 

 

Velikonoční pohlednice, kolem 1940. 
orig. Muzeum Podblanicka 

 

 

Pro mládence vrcholily Velikonoce pondělím, kdy od rána chodili 
koledovat a mrskali (vypláceli) děvčata, aby byla čiperná a „neměla 
blechy“. Děvčata se vykupovala darováním malovaného vejce. Někde 
děvčata koledovala na oplátku v úterý, na Divišovsku až za týden. 
Nejoblíbenější koledou byly „Hody, hody, doprovody“ v několika 
obměnách. Chlapci hráli s vykoledovanými vejci hry – často kutáleli 
dvě vejce proti sobě, rozbité vejce vyhrával majitel nepoškozeného. 
Nebo byl ze dvou kroků zasekáván do vajíčka krejcar. U dospělejších 
na vesnici i ve městě bylo darované vejce projevem bližšího vztahu. 
Většinou byla vyfouknutá (pouchy), zdobená sametem, dracounem 
ad. a prodávali je domácí výrobci. Koncem 19. století byla vyhlášená 
vejce zdobená konopišťským kovářem. Vejce vyráběly i malé 
podblanické sklárny, většinou pestře žíhaná. Velikonoce jako mezník 
ovlivňovaly kalendář polních prací i kalendář dalších svátků. Po 40 
dnech následoval den Nanebevstoupení Páně, po 50 dnech 
Svatodušní svátky atd.                          

 
 

…pod Blaníkem 
 Na Bílou sobotu se pekly mazance, zvané také „bochánky“. K večeři bylo 

první velké jídlo – nádivková „hlavička“ s uzeným a kopřivami. Ve vodě se 
svěcenými kočičkami se vařila vejce, která měla dát sílu a zdraví. Starší lidé 
většinou jedli až po západu slunce. I největší kuřák ten den nekouřil. Když 
při bohoslužbě na Bílou sobotu začaly zvonit zvony, lidé třásli stromy, aby 
rodily hodně ovoce. Někde cinkali klíči, aby vyhnali zlé duchy. Lidé si čistili 
boty, protože v neděli na Hod Boží se to nesmělo. Na Bílou sobotu se 
chodilo večer na Vzkříšení do kostela, odkud vycházel sváteční průvod 
s korouhvemi cechů. Ve všech oknech svítily svíce a po návratu lidé 
večeřeli hlavičku. Hlavním svátkem byl nedělní Hod boží, kdy se v kostele 
světily i pokrmy – vejce, maso, mazance. Vejce bylo symbolem vzkříšení 
Krista a často rodina snědla jedno společně, aby se šťastně dočkala příštích 
svátků. Chlapci pletli ten den pomlázky z vrbových proutků – nejčastěji ze 
čtyř a s červenou stuhou. Děvčata zdobila vejce – nejčastěji je pokreslila 
voskem a pak barvila, nebo barvila a pak „rýsovala“ či leptala kyselinou. 
Oblíbené byly také obtisky rostlin. Obvyklým barvivem byl odvar 
z cibulových slupek – červenohnědé barvě se na Dolnokralovicku říkalo 
„švejcary“. Používala se i pšenice a žito, někdy s přídavkem kamence.  

 


