
Také se Vám někdy s příchodem 
jara a jeho prvních svátků zastesklo 
po Velikonocích našich předků? Tra-
dice a lidové obyčeje, které známe 
už pouze z vyprávění prarodičů, 
nebo si o nich při troše volna mů-
žeme přečíst v literatuře nebo ve 
starých kalendářích, jsem loni chtě-
la zkusit. Jenomže jsem narazila 
hned na Velký pátek. Přiznám se, 
že jít se po půlnoci omývat tekoucí 
vodou v řece nebo v potoce, abych 
byla po celý rok zdravá, jsem ani 
v nejmenším nesebrala odvahu. 
I s „bílosobotním“ zvykem roz-
něcovat třením živý oheň, jemuž 
se připisovala očistná a ochranná 
moc, jsem neuspěla. Ne že bych 
neměla dost trpělivosti, ale krb 
nemáme, ve sklepě je plyn a v bytě 
koberce. Jiskřička naděje mi svitla 
na Květnou neděli. O té se totiž 
v domě uchovávaly posvěcené jívové 
ratolesti a lískové hůlky. Na pověst-
né lámání chleba došlo v okamžiku, 
kdy jsem, věrná lidovému obyčeji, 
„rozsívala“ na naší zahradě lískové 
ratolesti mezi česnekem, tulipány 
a mladými jablůňkami. Nakonec 

jsem totálně zklamala i o Pondělí 
velikonočním. Utahaná běháním na 
čerstvém vzduchu a barvením va-
jíček pozdě do noci, zaspala jsem 
prvního koledníka. Toho, který do 
domu přináší štěstí. Fakt, že koled-
níci stejně nakonec stáli víc o pent-
le na pomlázku, čokoládové mlsky 
a štamprli něčeho silnějšího než 
o vajíčka, už mě nemohl překvapit. 
Své selhání a zklamání jsem pak od-
poledne namísto polévání mužské 
části rodiny zcela neklasicky zahá-
něla přeslazenou kávou a pořádnou 
porcí piškotového beránka. Letos 
jsem v pohodě, s předky už nesla-
vím. Takže považme, milé dámy, 
chcete se odreagovat od dnešního 
moderního a uspěchaného světa 
a ponořit se do tradic našich před-
ků? A nebo jako moderní eman-
cipovaná žena objednáte zákusky 
u cukráře a koledníkům nakoupíte 
sladkosti? Rozhodnutí je na každé 
z vás. Ale v jednom se přece shod-
neme. S těmito svátky přichází již 
dlouho očekávané jaro, sluníčko 
a vůbec všechno to hezké, na co 
v těchto mrazivých dnech čekáme.

Mezi námi děvčaty 
Na jarní svátky se pečlivě připra-

vují i děti ze cvičného bytu na Ka-
menné. Prakticky už od Vánoc shání 
všude možně vyfouklá velikonoční 
vajíčka, a ty pak zdobí. „V žádném 
případě nekupujeme žádné barev-
né potisky, ale zkoušíme a učíme 
se různé techniky zdobení vajíček. 
Kraslice malujeme včelím voskem, 
potom je obarvíme v mořidle na dře-
vo, pak vejce nad ohněm zahřejeme 
a ubrouskem opatrně sundáme vosk,“ 
vypráví vychovatelka Jana Ehertová. 
Právě díky ní děti třeba dobře ví, že 
chtějí li darovat vyfouklé kraslice, 
je lepší malovat nejprve celé vejce 
a pak je opatrně vyfouknout. Kraslice 
je totiž velmi křehká a mohla by při 
držení v ruce prasknout. 

V době velikonočních příprav na-
vštívily dětský domov v Chomutově 
děti z Německa, které tu byly na 
výměnném pobytu. „Divily se, jak se 
s vajíčky pipláme, oni si je prý kupu-
jí. Ale nedalo jim to a vyzkoušeli si 
malování voskem s námi,“ prozradila 
Dana Kvapilová. A jelikož děti z do-
mova hodování bedlivě dodržují, bylo 
zapotřebí namalovat čtyři plné mísy 
vajíček. Jak přiznaly, někdy sem tam 

Na snímku zleva se do zdobení vajíček s chutí pustila  Dana Kvapilová, 
Bětka Kikalová, Eda Rigo, přihlíží  vychovatelka Jana Ehertová.  (foto: mile)

Sem tam ulítne i nějaký ten kýbl vody 

ulítne i ten kýbl vody. Děti zkoušely 
plést také pomlázky. „Podivili jsme 
se, že největším problémem je sehnat 

větší množství proutí. Toho je všude 
čím dál méně,“ kroutil nevěřícně hla-
vou Eda Rigo.                                    (mile)

Tradiční výstava kraslic v místnostech 
historického podzemí galerie Špejchar 
nabízí nepřeberné množství nápadů. 
Vždyť zdejší soukromé sbírky kraslic 
jen dokazují, jak hospodyňky v růz-
ných krajích uměly svá vajíčka „vy-
parádit.“ V jednom sklepním prostoru 
je působivá maketa chomutovského 
náměstí s jakýmsi velikonočním tr-
žištěm. Nechybí tu ani obří čtyřice-
ticentimetrové vejce. V dalších skle-
peních jsou výtvory dětí ze zdejších 
mateřinek, základních škol a galerie 
umělecké školy, kde je vše, co vejce 
třeba jen zdánlivě připomíná.
„Děti zdobily vajíčka například bati-
kou, voskem nebo čínskou grafikou. 
Právě velikonoční výstava mi vždy 
připomene, že jsou jarní svátky už 
za dveřmi,“ nechala se slyšet Marie 
Hipská, která výstavu zorganizovala. 
Prohlédnout si ji můžete do 25. břez-
na.                                       (text a foto: mile)

Velikonoční výzdoba připomene svátky jara 
(Dokončení ze str. 2)

„My se snažíme tyto náklady sni-
žovat, kvůli tomu jsme v nedávné 
minulosti rozhodli o zrušení dvou 
škol a sestěhování dalších dvou. Naši 
občané mají vůči tomuto nezbytné-
mu trendu, jehož opodstatněnost se 
jasně prokázala,  výhrady, ale z dru-
hé strany čelíme tlaku okolních sta-
rostů na rušení dalších škol, aby se 
snížily neinvestiční náklady, jejichž 
úhrada zatěžuje obecní rozpočty.“ 

Čtyři stovky dětí dojíždí z obcí, 
které mají vlastní školy, a proto jim 
město neinvestiční náklady na žáky 
nefakturuje. 41 dětí je z Údlic, 12 
ze Spořic, 10 z Března. Nejvíc jich 
je ze sousedního Jirkova - 305, tedy 
zhruba pětina celkového počtu dětí 

Ředitel zooparku Přemysl Rabas:Ředitel zooparku Přemysl Rabas:

Jako tradičně 
s partou přátel 
z a p ř á h n e m e 
starý selský vůz 
a budeme s ním 
jezdit po městě 
a objíždět děv-
čata, která se 
od nás nechají 
vyšupat. Dříve 

jsme si vždy zdobili statek se 
zvířátky v zooparku, letos chce-
me udělat i velikonoční výzdobu 
před městskou radnicí. Vždyť 
velikonoční svátky nejsou jen 
o pomlázce. Lidé by je měli pro-
žívat se vším všudy a vracet se 
ke svým kulturním a historickým 
kořenům.

Jak slaví Velikonoční svátky? Dodržují tradice nebo odpočívají?
Starostka města Ivana Řápková: Starostka města Ivana Řápková: 

O svátcích se 
má odpočívat 
a to se mi snad 
podaří. tak se 
těším, že si odpo-
činu. Velikonoce 
jsou navíc symbo-
lem jara a tak če-
kám, že už snad 
konečně přijde 

jaro. Se svou dcerou Kristýnkou budu 
barvit vajíčka, také něco určitě přine-
se ze školky a tak si to doma pěkně 
vyzdobíme. Radost mi udělalo veliko-
noční vystoupení dětí z mateřských 
školek, které nám přišly zazpívat na 
radnici do Rytířského sálu. Teprve 
s nimi jsem si uvědomila, že Veliko-
noce jsou opravdu už za dveřmi. 

Výtvarní Milan Pecák:Výtvarní Milan Pecák:

Tyto svátky 
neodsuzuji, ale ne-
mám je moc rád. 
Tradice Velikonoc 
ve městech už 
upadají a pozbý-
vají zcela smysl, 
něco zcela jiného 
je to na vesnici. 
Moje maminka 

pochází z Moravy a odtamtud vzpomí-
nám na Velikonoce rád. Tady u nás mi 
to připadá, že děti mezi sebou soutěží, 
kdo bude mít víc sladkostí a pak se 
jen všude povalují rozbitá vajíčka. 
Přitom mnohdy ani neumí velikonoč-
ní říkanku. Velikonoce jsou pro mne 
dnem samozřejmě svátečnějším, půjdu 
navštívit rodiče, ale to je všechno.  

Potřebujeme:Potřebujeme: 1 kg mletého krůtího 1 kg mletého krůtího 
masa, 20 dkg uzeného sýra, francouz-masa, 20 dkg uzeného sýra, francouz-
skou hořčici, 4 housky, 1 kostku bujónu, skou hořčici, 4 housky, 1 kostku bujónu, 
čerstvé bylinky, koření do mletého masa, čerstvé bylinky, koření do mletého masa, 
1 cibuli, 1 vejce, alobal, olej na potření.1 cibuli, 1 vejce, alobal, olej na potření. 

Mleté maso okořeníme, přidáme vejce, 
drobně nakrájenou cibuli a promícháme. 
Nakrájíme housku na kostičky a necháme 
rozmočit v kostce bujónu, kterou jsme 
rozpustili v horké vodě, po nasáknutí při-
dáme k mletému masu a promícháme. Ne-
solíme vzhledem k tomu že bujón je dosti 
slaný. Alobal potřeme olejem, mokrýma 
rukama rozetřeme mleté maso, potřeme 
hořčicí, poklademe plátky uzeného sýra, 
hojně posypeme nasekanými bylinkami 
(kopřiva, bazalka, petrželka, celerová nať, 
petrželka), prostě co máte doma, můžou 
se použít i bylinky sušené, ale čerstvé 
mají výraznější chuť. Pomocí alobalu 
zavineme, alobal po stranách utáhneme, 
aby nám nevytékala šťáva, přendáme na 
plech a hodinu pečeme v mírně vyhřáté 
troubě. Poté roládu vyndáme, sundáme 
alobal, přendáme na vymaštěný plech 
a necháme dopéct do růžova, popřípa-
dě podlijeme nepatrně vodou. Necháme 
vychladnout a nakrájíme na plátky, jako 
příloha se hodí bramborová kaše nebo 
zeleninový salát.

Krůtí roláda s bylinkami

Školy neslouží jen místním 
v jirkovských školách, kterých je 
1 244. „Myslím, že rodiče přespolních 
dětí láká právě možnost speciální vý-
uky, která je k dispozici na některých 
našich  školách,“ vyjadřuje názor 
starostka Řápková. „Na tom neshle-
dávám nic podivného - naše školy 
jsou dobré, mají schopné ředitelky či 
ředitele a proto pracují dobře. To, co 
nabízejí našim dětem, je zcela logicky 
k dispozici i těm z okolních obcí.“

Podle starostky je přirozené, že ve 
svobodné společnosti můžou rodiče 
vybrat svým dětem školu, která je 
podle jejich uvážení nejkvalitnější. 
„To, že v našem městě takové školy 
nacházejí, nás pochopitelně těší. Pro 
městský rozpočet znamená udržení 
vysoké laťky značné náklady. Pocho-
pitelně jich nelitujeme, jen mě občas 
zamrzí, že někteří lidé z okolí mají 
pro nás jen slova kritiky. To však ne-
mění nic na tom, že školství budeme 
věnovat i nadále pozornost. Vždyť 
jde o děti nás všech, lhostejno, zda 
jejich rodiče bydlí v Chomutově 
nebo o pár kilometrů dál,“ dodává 
I. Řápková.                                 (mile/lm)

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTICHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI
      23. 4. – 1. 5. 2005      23. 4. – 1. 5. 2005

 VELIKONOČNÍ  PŘÍLOHA  

Město Chomutov se od založení 
akciové společnosti Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova stalo jeho 
majoritním akcionářem a původní 
podíl města při vzniku společnosti 
činil 75 procent akcí. Minoritním 
vlastníkem je sousední Jirkov, jehož 
podíl byl tehdy pětadvacetipro-
centní. Postupně Chomutov objem 
vložených prostředků navýšil, dnes 
vlastní 84,15 procent akcií, podíl 
Jirkova činí 15,85%. Chomutov po-
skytuje dopravnímu podniku kaž-
doročně provozní dotaci, která je již 
třetím rokem ve stejné výši a činí 
18 370 000 korun, Jirkov letos po-
skytl 6 800 000 korun, okolní obce 
2 100 000 korun. Město Chomutov 
navíc schválilo dopravnímu podniku 
investiční dotaci 3 400 000 korun 
a vloni mu poskytlo investiční půjčku.

Prioritou pro DPChJ je obnova 
vozového parku, jehož technický 

stav je jedním z určujících faktorů 
výkonnosti společnosti a ovlivňu-
je spolehlivost a kvalitu dopravní 
obslužnosti. „Dokončujeme projekt 
Modernizace a rozvoj MHD s vyu-
žitím specifického vozového parku, 
jehož cílem je zlepšení dopravní 
obslužnosti a dostupnosti služeb 
MHD pro osoby se zrakovým nebo 
pohybovým omezením,“ naznačil 
další plány ředitel DPChJ Tomáš Pi-
singer. „Chtěli bychom na to využít 
prostředky ze strukturálních fondů 
EU. Součástí projektu je nákup pěti 
nízkopodlažních trolejbusů pro 
provoz bezbariérových linek mezi 
Jirkovem a Chomutovem a čtyř 
nízkopodlažních autobusů pro zajiš-
tění obslužnosti průmyslových zón 
Severní pole a Nové Spořice. Pokud 
uspějeme, s realizací projektu po-
čítáme do konce roku 2006,“ dodal 
T. Pisinger.                                  (mile/lm)

Myslí i na cestující s handicapem

Na Velikono-
ce se připravuji 
s předstihem. 
Mám ráda ruční 
práce, tak maluji 
kraslice. Většinou 
jimi podaruji 
i známé, aby měli 
něco na ozdobení 
stolu. Část veliko-

noční výzdoby si obvykle připravím 
v Domě dětí a mládeže, kde se účast-
ním jednodenních aranžérských kur-
zů. Jinak Velikonoce jsou pro mě svá-
teční příležitostí k setkání celé rodiny. 
Scházíme se u nás doma nebo třeba 
na chaloupce u mých rodičů. Připra-
víme pohoštění, sestra upeče beránka 
a užijeme si sváteční pohodu. 

V e l i k o n o c e 
jsou pěkné svát-
ky, už jenom 
proto, že začíná 
jaro. Ale nijak 
zvlášť je nepro-
žívám, když na 
mě vyjde šichta, 
tak prostě jdu do 
práce. Doma jsou 

samozřejmostí nabarvená vajíčka 
a velikonoční výzdoba, o to se sta-
rá manželka. Zcela jistě letos také 
připraví oblíbenou vaječnou hrud-
ku, což je taková specialita z vajec 
a mléka. Pomlázku uplést neumím, 
ale rozhodně si ji koupím. Máme 
totiž dvouletou holčičku Kačku, tak 
ji letos poprvé vyšupu. 

Softbalista Lubomír Vrbenský:Softbalista Lubomír Vrbenský: Házenkářka Jaroslava Čihařová:Házenkářka Jaroslava Čihařová:



 VELIKONOČNÍ  PŘÍLOHA  

Před Velikonocemi mne vždy za-
plavují nostalgické vzpomínky na 
mé dětství. Na Velký pátek - byl to 
i Erbenův den otvírání pokladů, se 
chodili mnozí umývat do potoka, 
aby byli celý rok zdraví, a zde už 
mnohdy kvetly blatouchy. Velký pátek 
se vyznačuje pro křesťany přísným 
půstem. Nedávno jsem ale slyšela 
krásnou promluvu katolického kněze, 
že půst by měl být celý rok. A jaký? 
V přemáhání sebe, svých nálad ve 
vztahu k bližním, abychom nezraňo-
vali. Ano, slovy se dá zraňovat nejvíce 
a proto naučit se ovládat svoji náladu, 
svůj vztah k okolním lidem, aby z nás 
vyzařovalo dobro, to je ta největší 

očista na jaře. Vím, jsou různé očist-
né kůry, od těch jarních bylinných po 
další zeleninové, které málokdo vydr-
ží dokonale, ale očistit si své vztahy 
k bližním, mít duši čistou a křehkou 
jako malé děti, to je ten nejkrásnější 
vstup do velikonočního týdne. A jak 
se probouzí příroda, jak se očišťuje 
ze zimy a obléká první krásný ne-
dotčený jarní šat, tak i my bychom si 
mohli přát na potkání Pokoj s vámi, 
celé požehnané velikonoční svátky. 
Komu se na jaře víc otevřou oči, ten 
se podívá z okna na zahradu nebo 
k obloze nebo zahlédne paprsek slun-
ce - vidí krásu, vidí život, vidí Boha, 
prožívá pocit něčeho velkého, tajem-
ného - a tím se pomodlil... A když se 
na slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu 
při Gloria znovu rozezní zvony, bude 
to vyvrcholení Oslavy života. Ano, 
Velikonoce to jsou ty nejvoňavější 
a nejtajemnější svátky v roce...

                                          Marie Ženatová

Velikonoční zamyšlení
Říkejme jim třeba otec Petr a otec 

Pavel. Dva kněží, kteří si užili své 
v kriminálech, kterými prošli 
i přes svůj věk. Nikdy ovšem ne-
byli ochotni se ohnout. Proč také 
a před kým, a tak je komunisté 
nešetřili. Nakonec se přece je-
nom dostali nejen z vězení, ale 
i na opuštěné fary ve zdevastovaném 
pohraničí. Věřící zde téměř nebyli, 
a tak zde „nebylo co zkazit“, domní-
vali se mocipáni. Ale protože kněžím 
se nesmí nikdy moc věřit, jakýsi 
člověk jménem Posedlo měl za úkol 
v té oblasti na ně dohlédnout, ná-
vštěvy prověřit, doručovanou poštu 
okem skouknout - člověk nikdy 
neví. A otec Petr i otec Pavel „sekali 
dobrotu“. Do politiky se nemíchali, 
návštěv v tom zapadákově měli mi-
nimum, telefon měl téměř pořád do-
volenou a poštou chodily pravidelné 
oběžníky z konzistoře, které byly už 

i tak kontrolovány. Posedlo již má-
lem ztrácel svou původní obezřet-
nost, když v tom to přišlo. Zdánlivě 
naprosto nenápadný, tuctový veliko-
noční pohled, který posílal otec Petr 
otci Pavlovi. Na první pohled vše 
v pořádku. Ale Posedlo to nepře-
hlédl. Roztřesenou rukou zde bylo 
napsáno: Radostné velikomoce přeje 
Petr. Jak už se na ně těším. 

Možná, že se vám to divné ne-
zdá. Možná také, že když uvážíte 
věk obou kněží, nepřekvapí vás ani 
velikomoce místo velikonoce. Ale Po-
sedlo byl na koni. Konečně zachytil 
podzemní činnost, konečně vyčeni-
chal rozvracení republiky, konečně 
se proslaví, bude povýšen, odmě-
něn. A snad si ho pak už konečně 
také začne všímat paní Krutá, která 
ho zatím stále přehlíží.

S pohlednicí v ruce radostně vbí-
há na místa nadřízená. Mám je, tady 

to je. Poručík Mříž pročítá pohled 
sem a tam, dívá se i proti světlu 
a nic. Co s tím pohledem má být? 
Nerad by vypadal jako blbec, ale 
skutečně na něm nic nemůže najít. 
Posedlo se spokojeně usmívá a chce 
si své vítězství vychutnat. Vidíte ty 
velikomoce! Žádné velikonoce, ale 
velikomoce. To je šifra. Oni se nepři-
pravují na žádné velikonoce, svátky 
jara nebo co to mají, oni se připra-
vují na převzetí moci. Oni chtějí vzít 
do svých rukou moc a to dokonce 
velikou moc. Radostné veliko-moce 
a dokonce se nestydí ještě napsat, 
že se na ně těší.

Pravděpodobně se otec Petr ani 
otec Pavel nikdy nedozvěděli, proč 
najednou oba na stará kolena zase 
přišli o státní souhlas a nesměli dál 
působit ani v tom víry-prázdném 
pohraničí. Ovšem ten výklad o veli-
komocích je mezi mnohými rozšířen 
do dnes. Tak si, prosím vás, dávejte 
velký pozor, když píšete velikoNoční 
pohledy.              (z knihy Zpovídačky)

Povídka o Velikomocích

Potřebujeme: sterilované okurky, Potřebujeme: sterilované okurky, 
měkký salám, majonéza, mrkev, měkký salám, majonéza, mrkev, 
vajíčka, kari koření, sůl, pepř, ce-vajíčka, kari koření, sůl, pepř, ce-
ler, česnek. ler, česnek. 

Očistěný celer jemně nastrouhá-
me a hned vmícháme do majonézy, 
aby nezhnědl.  Přidáme nastrouha-
nou mrkev a sýr, osolíme, přidáme 
koření kari a prolisovaný česnek, 
okurky na drobné kostičky, salám 
také na kostičky.  Promícháme, oso-
líme a opepříme, necháme proležet 
a mažeme na tousty nebo topinky. 
Zdobíme plátky vajec nebo plátky 
rajčat či paprik.

Celerová pomazánka se sýrem

Na sváteční chvíle klidu připravi-
ly Chomutovské noviny pro čtenáře 
z Chomutova, Jirkova a přilehlých 
obcí velikonoční křížovku o hod-
notné ceny, které věnovala pro-
dejna počítačů a příslušenství NC 
Computers s.r.o. Hlavní cenou je 
digitální fotoaparát Umax Premier digitální fotoaparát Umax Premier 
P3306 P3306 v ceně 3 540 Kč, druhou 
je MP3 přehrávač CANYON Sport MP3 přehrávač CANYON Sport 
Edition 256 MB Flash + FM rádio Edition 256 MB Flash + FM rádio 
v ceně 2 504 Kč a třetí až pátou 
sluchátka Genius H04 sluchátka Genius H04 v ceně 285 
Kč. Výherci na šestém až desátém 
místě obdrží reklamní triko XL reklamní triko XL 
v hodnotě 185 Kč.

Vyluštěnou tajenku spolu s ad-
resou vepište do kuponu na spod-
ním okraji této strany. Vystřižený 
ho pak poštou v obálce, případně 
osobně doručte do redakce Cho-
mutovských novin, a to nejpozději 
ve středu 30. března do 12 hodinve středu 30. března do 12 hodin. 
Z úspěšných luštitelů vylosují zá-
stupci radnice a firmy NC Compu-
ters s.r.o. deset držitelů cen, jejichž 
jména zveřejníme v příštím vydání 
Chomutovských novin 6. dubna. 

Sváteční luštění s firmou NC Computers

KUPON ÚSPĚŠNÉHO 
LUŠTITELE

Tajenka:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a adresa:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V našem pohanském kraji, kde je 
náboženské přesvědčení většiny lidí 
přinejmenším vlažné, si asi málo-
kdo uvědomuje, že Velikonoce jsou 
vlastně druhým největším svátkem 
křesťanů. Dny, kdy byl ukřižován 
Ježíš Kristus, a kdy došlo k jeho 
zmrtvýchvstání, církevní otcové 
v šeru minulosti celkem chytře pře-
kryli pohanské rituály oslavující pří-
chod jara. Na rozdíl od Vánoc, kdy 

se i lidé veskrze bezbožní vydávají 
do kostela, dnes už lidé nevnímají 
Velikonoce jako připomínky dní, 
kdy nám Židé ukřižovali Ježíše (ten 
paradox mě vždycky fascinoval: 
Ježíš byl přece také Žid, takže ho 
ukřižovali sami sobě - a pak byli 
po dlouhá staletí „za to“ vystaveni 
perzekucím). Velikonoční pondělí 
dnes spočívá v tom, že člověk doma 
pomlázkou sešupe, případně seřeže 

- jak kdo a jak koho - vše, co bývá 
někdy značně nepřesně označováno 
jako příslušnice něžného pohlaví 
(zase ten feminismus - jakoby chla-
pi neuměli být něžní!). Tedy vše, nač 
si troufne. Vzpomínám, jak jsem si 
jako malý kluk užíval, že můžu za 
všechny ty výprasky aspoň něco 
oplatit matce. No a pak se popadly 
pomlázka a pytlík, v lepším případě 
košík, a vyrazilo se do ulic. Kolem 
puberty to poněkud opadá, ale pak 
se to vrací v dospělosti. Ne, ne-
jsem vyznavač křížových cest, kdy 
se křížem krážem toulají městem 
bandy chlapáků a tam kde zastaví, 
dostanou po frťanu, ale proč to od-
suzovat? Je to přece tradice! 

Svátky jara v duchu folklórních 
tradic, jako je znají třeba na jižní 
Moravě, byly našemu kraji ode-
přeny. Barvení vajíček za tradici 
nepovažuji, i když jako pro děcko 
to pro mě býval zážitek. Celý ku-
chyňský dřez  přecházel barvami. 
Pamatuju se, že nejlepší byla ta 
nazlátlá z cibulových slupek. Ale 

jinak... Po válce sem přišli naši 
rodiče nebo jejich rodiče ze všech 
koutů republiky. Každý si přinesl 
to své a z onoho kadlubu se pak 
vylouply velikonoce, jak je známe: 
vnímáme je především jako pro-
dloužený víkend, kterému před-
chází velké gruntování - (nechápu 
proč, vždyť tohle řádění proběhlo 
teprve nedávno - před Vánocemi) 
a který vrcholí koledováním si 
o vajíčka a panáčky něčeho tvrd-
šího. To přináší také poněkud 
větší výskyt mužů rozjařených 
či unavených alkoholem. Ale ten 
základní obrázek je, že kluci honí 
holky s pomlázkami a holky místo 
aby zůstaly zalezlé doma, pobíhají 
mezi domy a piští. Jejich výskot je 
opravdu nepřeslechnutelným signá-
lem, že jaro je tady.

Takže: zahrádkaři připravit si ná-
řadí, maminy vypolštářovat pozadí, 
chlapi namočit přes noc pomlázku 
- a s chutí do toho, užijte si veselé 
Velikonoce a konečně už jara! Že si 
ale letos dalo na čas...                  (lm)

Odplata za výprasky, cibulové slupky a pištící holky




