
VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH 
KRASLIC NA NÁVSI 

Od roku 2005 se velikonoční kraslice vytvořené v Morašicích vystavují v přístřešku, po 
demontovaném Betlému, který dostal název Domeček. K tomu, aby se kraslice mohly veřejnosti vůbec 
vystavit, je třeba zručných lidí kteří je nejprve vytvoří. Zprvu to bylo několik maléreček a pracovníků 
DOWERY. Od roku 2006 se do malování kraslic začala zapojovat i veřejnost v Roce 2008 uspořádala 
Místní knihovna v Morašicích pro dospělé i děti akci s názvem „Malujeme kraslice pro domeček“. 
Místo pro tvorbu kraslic poskytly vyhřáté prostory starého kulturního domu (SKD) a přilehlá 
kuchyňka. Po oba dva pátky se jí zúčastnilo vždy téměř 20 místních občanů a matek s dětmi. 
Nejmladší účastnicí byla tříletá Kateřina VANČUROVÁ z č. 8 a nejstarší malérečkou, Marie 
BALÍKOVÁ z č. 26. Jak se ukázalo, tak dvěma známým morašickým malérečkám slečnám Marcele 
BLAHOVÉ a Marii VEISOVÉ začíná vyrůstat konkurence a to je dobře. Velmi zdařilé kraslice 
vytvořila Marie BALÍKOVÁ, Lenka KRATOCHVÍLOVÁ a Jitka PROCHÁZKOVÁ. I další dospělí 
se velmi snažili a nutno dodat, že se dařilo všem. Zvláště zajímavé byly drátované kraslice vznikající 
pod mukami Eva VRÁNOVÉ. Také všem dětem, ať těm nejmenším, či o něco starším se zdárně dařilo 
zdobit vajíčka. Nejednou to na adresu dětí bylo vyřčeno pochvalnými slovy od dospělých a nebyla to 
slova vyslovená jen ze slušnosti, ale opravdové ocenění umu morašických dětí. Jejich fantazie je 
veliká, což dokazuje neutuchající zájem tvořit všemi technikami, kterými se po dva večery vajíčka 
zdobila. Radek ADÁMEK, Pavel BULÍN a Zdeněk WEIS ukázali svou šikovnost pěkně povedenými 
nazdobenými barevnými kraslicemi, na které Pavel BULÍN začal malovat voskem a k velkému 
překvapení všech, velmi zručně. Také Nikola a Matěj HANUŠOVI tvořili s chutí. 
        Poděkování pak patří všem, kdo se do akce aktivně zapojil, nebo se jen přišli podívat, jako třeba 
paní BALÍKOVÁ, které se zdobení voskem tak zalíbilo, že „pracovala i přesčas“. Po oba páteční 
podvečery panovala domácká atmosféra, kterou navíc umocnila paní Ludmila HANUŠOVÁ, když 
přítomným přinesla velmi chutné domácí želatinové řezy ze své vlastní kuchyně. Za to si vysloužila 
velké díky od přítomných. 
 


