
VELIKONOČNÍ POMLÁZKA A 
HRKÁNÍ 
         Jedná se vyloženě o chlapecký zvyk každoročně ožívající v době velikonočního „Svatého 
týdne“. Tato tradice má hluboké křesťanské kořeny. Velikonoce jsou svátek pohyblivý a určují se 
podle cyklického úplňku měsíce. Slaví se vždy první neděli po cyklickém jarním úplňku, který pak 
může nastat v období od 21. března až do 25. dubna. Nastane – li úplněk až 26. dubna tak se 
velikonoční neděle přesouvá na 19. duben. Pro stanovení data úplňku je rozhodující poledník 
procházející městem Jeruzalém. V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku večer, přes celý 
Velký pátek až do poledne o Bílé sobotě nesmí v kostele vyzvánět zvony. Říká se, že zvony odletěly 
do Říma.  Proto se v čase, kdy mají zvony vyzvánět, zavedla tradice hrkání. Hrká se v 5 hodin ráno, 
v poledne, ve 3 hodiny odpoledne a v 5 hodin večer. Morašičtí chlapci se s hrkači seřadí v Kozí ulici u 
domku LAUŠOVÝCH č. 106.  Ve výše uvedené hodiny pak celý průvod vyjde. V Morašicích mají 
chlapci hrkače, které před sebou tlačí, takzvané trakače. Projedou celou vesnicí po tradiční, několik 
generací nezměněné trase. Na celou skupinu hrkajících dohlíží nejstarší žáci 7. ročníku, zvaní 
párovači. Dbají na to, aby se udržovaly řady, nevjíždělo na paty, ale šlo tak rychle, aby stačily i 
nejmenší děti. Ty rády na tuto akci přijíždějí ke svým babičkám. 
         V sobotu hned po ranním hrkání chodí párovači s klapačkami koledovat. Vykoledované peníze a 
vajíčka pak rozdělí mezi všechny, kdo ten rok hrkají. 
Na velikonoční pondělí chodí chlapci opět po vsi tentokrát o pomlázku. Za říkanku a „výprask“ děvčat 
dostanou do košíku peníze, obarvená i malovaná vajíčka. 
 

Tetka, tetka véce. 
Jedno bílý, dvě červený, 
ještě k tomu malovaný. 

Až slepička snese v koutku, 
 na zlatým proutku.  
Ten proutek se otočí  
a slepička vyskočí. 
Ko, ko, ko, ko, dák 

a vajíčko křáp. 
 

         Kromě této kdysi jednotné říkanky jsou dnes slyšet i jiné podoby říkanek. Před velikonočním 
obědem začnou po vsi koledovat i starší koledníci z řad ženáčů, kteří obcházejí vdané ženy. Ti mají 
poněkud jiné říkanky jako příklad tuto: 

 
Hodky, hodky, doprovody, 

nedáte – li litr vodky, 
dostanete na kalhotky. 

 


