
VELIKONOCE V LUŽÁNKÁCH 
aneb aprílový zelený čtvrtek

Šest velikonočních nedělí inspirovalo šest stanovišť, které jsme si pro vás připravili 
v Lužáneckém parku. Na každém vás čekají drobné úkoly, informace a obrázek, který

děti nakreslí do hrací karty. Nejdříve ze všeho se tedy stavte do hlavní budovy pro hrací
kartu.  Až všechny stanoviště najdete, splníte úkoly, překreslíte obrázky, tak si přijďte do

Lužánek pro drobnou odměnu. Akce je zdarma a není nutné se nikam registrovat. 
Sebou si z domu vezměte tužku (nebo pastelky), nůžky, 

barevnou mašličku, jehlu a nit.   

1. dubna, 10 - 16 hodin, Lužánky

Užívejte si, hrejte si a bavte se!

První postní neděle
PUČÁLKA 

Vázala se ke zvláštnímu pokrmu
připravovaného z napučeného, tedy

naklíčeného osmaženého a ochuceného
hrachu. Místy se tato neděle nazývala
„Liščí neděle“. Pojmenování vzniklo od

kynutého nebo preclíkového pečiva
modelovaného do různých tvarů. Mělo
často tvar různých zvířátek či figurek.
Maminky je pekly tajně svým dětem a
poté zavěsily na větve keřů a stromů v
zahradě. Ráno děti poslaly, aby se šly

podívat, co jim liška nadělila.
 

Úkol: na tomto stanovišti najdete kulaté
hrachové kuličky a vaším úkolem bude si s nimi
pořádně zařádit na kuličkové - hráškové dráze!

 

Druhá postní neděle
ČERNÁ NEBO PRAŽNÁ

Získala toto pojmenování
nejspíše podle tmavých šatů, do

kterých se ženy v postním období
oblékaly. Pražná pak podle

prastarého pokrmu „pražma“,
který se připravoval z upražených
zrn naklíčeného obilí, především

ječmene.
 

Úkol: tady vás čeká test vašich znalostí o zrnech
a klasech, ale nebojte se - určitě to zvládnete.



 

Třetí postní neděle
KÝCHAVIČNÁ 

Tento název má kořeny ve
středověku, kdy se v tento den
konaly bohoslužby k odvrácení

tehdejší metly lidstva – cholery a
moru. Počátek nemoci se projevoval

hlasitým kýcháním. Zdraví lidé od
nemocného utíkali pryč a volali:

„Tebe pozdrav už jenom Bůh“. Od
těch dob se při kýchnutí používá

pozdrav: „Pozdrav pán Bůh!“.
 

Úkol: dozvíte se, co jste o kýchání nevěděli! 
 

Čtvrtá postní neděle
DRUŽEBNÁ

Vznikla nejspíše podle
dívčích zábav, při kterých

dívky projevovaly náklonnost
svým hochům. Na tyto

zábavy pekly koláče zvané
„družbance“. Existují však i

jiná vysvětlení.
 

Úkol: připravte si ruce, chytněte křídu a
namalujte na chodník všechny s kým byste se

dnes chtěli družit. 

 Pátá postní neděle 
SMRTNÁ 

 Šestá postní neděle 
KVĚTNÁ

Úkol: naše morena je taková “chudá”, pomozte ji
se na její poslední cestu pěkně vyparádit. 

Úkol: ko ko ko ko dák… tady na vás čeká
slepička - stačí ji došít a je vaše!

 

Prastarý pohanský zvyk
„Vynášení Morany“ ze vsi se
zachoval až do dnešní doby.

Bohyně jara Vesna definitivně
vítězí nad Moranou – bohyní

zimy a smrti.
 

Na květnou neděli se
připomíná slavný vjezd Krista

do Jeruzaléma, kdy jej lidé
vítali olivovými, vavřínovými a

palmovými ratolestmi. Na
památku se v kostelech světí

kočičky (ratolesti jív), místy
nazývané podle hebkosti
koťátka, barušky, kocanky

nebo rokytky. 
 

Kontakt na pořadatele: Madla Janíková, 724 534 730
(volejte, když budete ztraceni nebo někdo poškodí

stanoviště nebo v případě jiného problému)


