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Seniorky v českotřebovském Domově nám 
vyprávěly o svých vzpomínkách na jaro a 
Velikonoce. Laskavě souhlasily i s jejich 
uveřejněním, aby si i ostatní uživatelé 
Domova mohli při čtení těchto zážitků 

společně s nimi zavzpomínat. 

 

Tradice netradice 

Na Velikonoční pondělí jsem byla zvyklá 

trochu na jiné zvyky. Jeden z nich byl, že 

když kluci chodili flákat, flákali nás přes 

lýtka, ne po zadku, a v pomlázce měli 

připletené větvičky z jalovce. My holky jsme 

si lýtka obalovaly novinami, míň to bolelo. 

Samozřejmě jsme klukům utíkaly, ale 

vždycky nás chytili. 
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Komtesa 

Na základní školu s námi chodila do třídy 

komtesa. Bydlela na zámku v Jimramově a 

vzpomínám si, že nás učila německou 

hymnu. Chodila nastrojená, nosila 

nadýchané šaty, ty jsme jí my holky záviděly! 

Majitel zámku se jmenoval Belcredi. Táta 

našeho kamaráda Štěpána byl u hraběte 

komorníkem. Mívali jsme u nich na zámku 

srazy, bylo tam vždy hodně dobrých jídel. 

Když skončila 2. světová válka, vzali jim 

zámek a museli utéct do Itálie. Nevím, jestli 

se potom vrátila zpátky. 

U toho zámku byl park Bludník a tam se 

pořádaly různé slavnosti. Když ale hrabě 

dostal zámek zpět, mohlo se do parku 

chodit dál, ale přestaly se tam konat 

slavnosti. 
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Koleda 

Jako malá jsem byla opravdu číslo. Jednou o 

Velikonocích za mnou chodil pořád jeden 

hoch a chtěl mě vyflákat. Samozřejmě jsem 

se nechtěla nechat, jenže on stále za mnou 

chodil. Tak jsem mu tu pomlázku vzala a 

nařezala jsem mu. Jeho mamka se mnou 

potom do dopělosti nemluvila a on se mi 

vyhýbal. Bál se, abych mu znovu nenařezala. 

 

Holčičí koleda 

Týden před Velikonočním pondělím jsme na 

koledu chodily my holky. Nechodily jsme 

s pomlázkou jako kluci. Chodily jsme s 

takzvaným lítem. Líto vypadá jako na způsob 

malé májky.  
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Chodily jsme od domu k domu a zpívaly 

jsme: 

„Smrtná neděla, kams klíče poděla. 

Dala jsem dále svatému Jiří. 

Svatý Jiří vstává, zem odemykává, 

aby tráva rostla, travička zelená. 

Fiala, růže, kvésti nemůže. 

Pomůže jí svatý Jan,  

naposledy Pán Bůh sám.“ 

 

Chlapci potom o Velikonočním pondělí 

zpívali toto: 

„Kázal Kadlec i Karlička,  

aby dala tři vajíčka. 

Jedno bílé, dvě červené,  

snad vám slípka snese jiné. 

Za kamny v koutku,  

na zeleném proutku, 
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slepička se popelí,  

vajíčko se kutálí, 

slepička kdák, vajíčko křáp, 

máte mi ho, panímámo, 

máte mi ho dát.“ 


