
Ukázky vybraných dětských lidových zvyků
Beispiele ausgewählter Kinderbräuche

	 	 	 Doudlebsko	–	Doudlebánek
	 	 	 Blata	–	Javoráček
	 	 	 Kozácko	–	Kovářovánek
	 	 	 Prácheňsko –	Prácheňáček

   Dětské folklorní soubory udržují nejrůznější lidové obchůzky a zvyky, které prezentují nejen v jejich  
   autentické podobě, ale uvádí je i v jevištním provedení v rámci svých kulturních pořadů. 

	 	 	 Kinderfolkloregruppen	pflegen	verschiedene	Volksumgänge	und	-bräuche,	die	sie	in	ihrer	authentischen	
	 	 	 Form	präsentieren,	aber	sie	zeigen	diese	auch	in	Bühnenperformance	in	ihren	Kulturprogrammen.

   Jihočeské folklorní sdružení je dobrovolnou zájmově-společenskou organizací sdružující dětské  
   i dospělé folklorní soubory a přátele folkloru s posláním přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení  
   a popularizaci folkloru a lidové kultury, zejména jižních Čech.
   JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje cca 800 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů ve  
   27 členských dětských a dospělých folklorních souborech. Reprezentuje folklorní aktivity ze všech  
   národopisných oblastí Jihočeského kraje.

	 	 	 Die	Südböhmische	Folklorevereinigung	ist	eine	freiwillige	Freizeit-gesellschaftliche		Organisation,	die	Kinder-	
	 	 	 und	Erwachsenenfolkloregruppen	und	Freunde	der	Folklore	vereinigt.	Sie	leistet	einen	Beitrag	zum	Schutz,		
	 	 	 zur	kreativen	Entwicklung	und	Popularisierung	der	Folklore	und	Volkskultur,	 insbesondere	Südböhmens.		
	 	 	 Die	 JFoS	wurde	2001	gegründet.	Sie	vereinigt	 	rund	800	aktive	Sänger,	Tänzer	und	Musiker	 in	27	Kinder-	
	 	 	 und	Erwachsenenfolkloregruppen.	Die	Folklore	Vereinigung	repräsentiert		Folkloreaktivitäten	aus	allen	eth-	
	 	 	 nographischen	Regionen	Südböhmens.	

   Milan Škoch
   předseda Jihočeského folklorního sdružení
	 	 	 Obmann	der	Südböhmischen	Folklorevereinigung
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JIHOČESKÝ KRAJ
NÁRODOPISNÁ OBLAST

Blata
Smrtná	neděle
Čtyřicetidenní půst trvající od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního zahrnuje 
řadu obyčejů a zvyků.  Pátá neděle postní, zvaná černá, smrtná nebo smrtelná je ve slo-
vanském světě spojena s vynášením smrtky, symbolickým ukončením zimy a příchodu 
jara. Tento původně pohanský magický obřad se během staletí změnil v tradiční zvyk 
vynášení figurky smrtky zhotovené nejčastěji z hadrů a slámy napíchnuté na kůl. Smrtku 
vynesli mládenci a dívky za zpěvu ze vsi, ale i z města, a hodili ji do potoka, ze svahu, 
spálili nebo ji zahrabali do země.
Termín 5. postní neděle je pohyblivý.

Literatura: Vlastimil VONDRuŠKA: Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků 
a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické (České Budějovice: Dona, 2005 
Vydání: 2.), Věra FROLCOVÁ: Velikonoce v české lidové kultuře (Praha: Vyšehrad, 2001, Vyd. 1.)

Vynášení Smrtky v praxi: Folklorní soubor Javoráček
Vynášení smrtky v Lomnci nad Lužnicí není dochovanou tradicí. FS Javoráček čerpal inspi-
raci z nedaleké obce Frahelž, kde je dosud živá dívčí obchůzka s panenkou oblečenou do 
bílých šatů končící rozdělením koledy. 
Na smrtnou neděli se sejdou děti ze souboru Javoráček, aby společně připravily figurínu 
smrtky. Chlapci sbijí dřevěný kříž. Slámou nebo senem vycpou čtverec z pytloviny a svá-
záním vytvarují hlavu. 
Děvčata ze zbytků pláten naaranžují na připravený kříž sukni a halenu. Připevní hla-
vu, obváží ji šátkem a namalují obličej. Kolem krku zavěsí korále z vejdumků. Smrtka 
je připravena a nastal čas zopakovat si písničky: „Smrt	jede	po	vodě,	nové	léto	k	nám	jede,	
s	červenými	vejci,	žlutými	mazanci,	jaký	je	to	mazanec,	bez	koření	bez	vajec,	panímámo	krás-
ná,	zakrojte	kus	másla,	dejte	drobet	mouky,	napečeme	vdolky	pro	ty	vaše	pacholky,	a	ty	svatá	
Markyto,	dej	nám	pozor	na	žito,	na	pšenici	na	zelí,	ať	nám	Pánbůh	nadělí.“  Jedna ze starších 
děvčat vezme smrtku a průvod dětí se může vydat do ulic města, aby za své koledování 
dostaly malou odměnu. Cílem jejich cesty, je mostek přes Zlatou stoku, kde z větší části 
odstrojí smrtku a hodí ji do vody za pokřiku „Tak	plav,	zimo,	plav,	víc	se	nezastav!“
Sledují smrtku ze břehu, dokud jim nezmizí z očí, rozdělí si koledu a potom se rozejdou 
domů.

Marcela Božovská
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SÜDBÖHMICHE REGION
ETHNOGRAFISCHES GEBIET

Blata
TODES	SONNTAG	–	Judica	Iudica	me	Deus	
Das 40-tägige Fasten vom Aschermittwoch bis zum Osterfest beinhaltet viele Gewohn-
heiten und Bräuche. Der fünfte Fastensonntag, genannt schwarzer, toter oder tödlicher 
Sonntag, ist in der slawischen Welt mit dem Heraustragen der Todespuppe symbolisch 
mit dem Winterende und dem Kommen des Frühlings verbunden. Dieser ursprünglich 
heidnische und magische Ritus hat sich im Laufe der Jahrhunderte in einen traditionel-
len Brauch entwickelt, symbolisiert durch eine Todesfigur, die meistens aus Lumpen und 
Stroh genäht wurde und an einem Stock angestochen wurde. Diese Todesfigur wird von 
den Jungen und Mädchen mit Gesang aus Dörfern und auch Städten hinausgetragen und 
entweder in einen Fluss oder vom Hang geworfen, verbrannt oder im Boden vergraben. 
Der Termin des fünften Fastensonntages ist nicht festgelegt, er verschiebt sich. 

Literatura: Vlastimil VONDRuŠKA: Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků 
a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické (České Budějovice: Dona, 2005 
Vydání: 2.), Věra FROLCOVÁ: Velikonoce v české lidové kultuře (Praha: Vyšehrad, 2001, Vyd. 1.)

Heraustragen der Todespuppe in Praxis:  
Folkloregruppe Javoráček
Heraustragen der Todespuppe ist in Lomnice nad Lužnicí keine erhaltene Tradition. Die 
Folkloregruppe Javoráček ließ sich von dem nahegelegenen Dorf Frahelž inspirieren, wo 
immer noch ein lebender Mädchenrundgang  mit Gesang und einer weiß bekleideten 
Puppe stattfindet. Am Todessonntag treffen sich die Kinder aus der Folkloregruppe Javo-
ráček,  damit sie  gemeinsam die Figur des Todes vorbereiten. Die Burschen nageln ein 
Holzkreuz zusammen. Aus Stroh oder Heu füllen sie ein Quadrat aus Sackleinen, welches 
sie zusammenbinden, damit sie einen Kopf formen können. 
Die Mädchen arrangieren aus Leinenresten einen Rock und einen Kittel auf das Kreuz. 
Der Kopf wird fixiert, mit einem Tuch umbunden und das Gesicht wird angemalt. um den 
Hals legen sie eine Kette aus umhäkelten Eiern an, „vejdumek“ genannt. Die Todespuppe 
ist vorbereitet und es ist an der Zeit  die Lieder sich zu wiederholen: „Der	Tod	fährt	auf	dem	
Wasser,	ein	neuer	Sommer	kommt	zu	uns,	mit	roten	Eiern	und	gelben	Osterleib,	was	ist	das	für	
ein	Osterleib	ohne	Eier	und	Gewürz,	schöne	Bäuerin	schneiden	sie	in	die	Butter	ein,	geben	sie	
ein	bisschen	Mehl	dazu,	wir	backen	Dalken	für	ihre	Lümmeln	und	du	heilige	Markyta	gib	uns	
Acht	auf	unseren	Roggen,	Weizen	und	Kraut,	unser	Herrgott	soll	uns	bescheren.“  
Eines der älteren Mädchen nimmt die Todespuppe und der Kinderumgang kann auf die 
Straßen der Stadt gehen, um von Haus zu Haus singen und um eine kleine Belohnung  
zu bekommen. Das Ziel ihres Weges ist der Steg über den Goldenen Graben, wo sie die 
Todespuppe zum Teil endkleiden, sie ins Wasser werfen und schreien: „Also	schwimme	
Winter,	schwimme	und	bleib	nicht	mehr	stehen!“ 
Sie folgen der Todespuppe vom ufer, bis sie aus ihren Augen verschwindet. Dann teilen 
sie ihre Belohnung auf und brechen dann nach ihrem zu Hause auf.

Marcela Božovská
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JIHOČESKÝ KRAJ
NÁRODOPISNÁ OBLAST

Doudlebsko
Březen	až	Duben			–	Velikonoční	řehtání
Od Zeleného čtvrtku večer až do Bílé soboty se konají dětské obchůzky odvozené z litur-
gie pašijového týdne, kdy se v kostele od čtvrtka do soboty nezvoní zvony ani zvonky, 
ale klape dřevěnými klapačkami nebo řehtačkami. Vyjádřeno známým úslovím: „Zvony 
odletěly do Říma.“ Obchůzka se koná vždy ráno, v poledne a večer a má vyzývat věřící 
k pravidelné modlitbě. Podle lidového podání takto vydávaný hluk značí pokřik Židů na 
Ježíše: „ukřižuj ho, ukřižuj“, podle etnologů jde o prastarý obyčej, který má odehnat zlé 
síly. Po třídenní pilné službě se v sobotu ráno vydávají děti na obchůzku po domech a za 
odměnu dostávají výslužku – obvykle syrová vajíčka, dnes i různé sladkosti a peníze. 

Literatura:  Jiřina LANGHAMMEROVÁ, Lidové	zvyky, Praha 2004, s. 71-72. 

Velikonoční řehtání v praxi: Folklórní soubor  
Doudlebánek 
Prvně se objeví na obecní nástěnce ručně malovaný plakátek (dílko dětí, které toho roku 
takzvaně „vedou“ řehtání), kde si každý může přečíst, co a kdy se bude dít. Děti ve věku 
od 3 do 14 let se sejdou na návsi před obecním úřadem na Zelený čtvrtek v 18. hodin. 
Odtud jdou ke kostelu, kde se před velkým křížem mají pomodlit modlitbu Otče náš (nebo 
aspoň ty, které to umějí). Pak obejdou nejprve Doudleby a pak Straňany. Celý průvod se 
během obchůzky občas rozděluje do menších skupinek, aby prošel opravdu kolem všech 
domů. Další obchůzka následuje na Velký pátek třikrát v 6, 12 a 18 hodin a na Bílou sobo-
tu ráno v 6 hodin. 
Řehtání uzavírá koleda na Bílou sobotu dopoledne, která začíná v 9 hodin. Děti obejdou 
všechny domy nejen s řehtačkami, ale i s pomlázkami.  Všude pak přezpívají tradiční 
koledu:  
  „Hody,	hody	doprovody,	
	 	 dejte	vejce	malovaný,	
	 	 nedáte-li	malovaný,	
	 	 dejte	aspoň	bílý,	
	 	 slepička	vám	snese	jiný.	
	 	 Za	kamny	v	koutku,	na	zeleným	proutku,	
	 	 slepička	se	tetelí,	vajíčko	se	kutálí,	
	 	 kutululů	do	kloboučku.“	

I podle nejstarších pamětníků se popěvek od jejich dětství nijak nezměnil. V některých 
sousedních obcích na Doudlebsku se během řehtání také říkávalo: „Řehtáme,	 klepáme,	
namísto	zvonění,	abychom	Vám	předali	andělské	pozdravení“.
Od každé hospodyně dostanou obvykle vejce (vařené či syrové, obarvené i neobarvené), 
sladkosti jako čokoládová vejce, bonbony nebo peníze, případně obojí. Nejstarší děti, jež 
řehtání vedou, přesně zapisují do sešitu, jak kdo chodil poctivě řehtat, a podle toho kole-
du rozpočítají. 
Tento zvyk je stále živý. Zúčastňují se ho děti z Doudlebánku, zároveň ale i všechny ostat-
ní děti z obce, včetně těch, které sem třeba přijedou k babičkám na prázdniny. Láká je 
především koleda a společně strávené chvíle, při kterých se vzájemně poznávají. 

Mirka Dušáková a Jan Šimánek

5



Doudlebsko
März	bis	April	–	OSTERRATSCHEN
Vom Gründonnerstag Abend bis zum Weißen Samstag finden Kinderrundgänge von Haus zu 
Haus statt, die von der Liturgie der Passionswoche abgeleitet sind, wo die Glocken in den Kir-
chen nicht läuten, stattdessen wird mit speziellen Ratschen oder Klappern Krawall gemacht 
(ev. hölzernes Schnarren). Ausgedrückt durch ein berühmtes Sprichwort: „Die Glocken sind 
nach Rom fortgeflogen“. Der Rundgang findet immer am Morgen, Mittag und Abend statt 
und soll die Gläubigen zum regelmäßigen Betten aufrufen. Nach der Volksversion zeigt der 
so gemachte Lärm den Schrei der Juden auf Jesus: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn“, nach Ansicht  
der Ethnologen handelt es sich um einen uralten Brauch, der böse Kräfte wegjagen soll. Nach 
drei Tagen fleißigem Dienst machen die Kinder am Samstagmorgen eine von Haus zu Haus 
Begehung um eine Belohnung zu bekommen  - meist rohe Eier, heute verschiedene Süßigkei-
ten und Geld. 

Literatura:  Jiřina LANGHAMMEROVÁ, Lidové	zvyky, Praha 2004, s. 71-72. 

Osterratschen in Praxis: Folkloregruppe Doudlebánek 
Auf der Gemeindewandtafel erscheint zunächst ein handgemaltes Plakat (ein Werk der Kinder, 
die in diesem Jahr das Ratschen „führen“), wo jeder lesen kann, was, wann und wo passie-
ren wird. Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren treffen sich am Gründonnerstag um 18 uhr 
vor dem Gemeindeamt. Von dort gehen sie in die Kirche, wo sie vor dem großen Kreutz den 
„Vater unser“ beten sollten (oder die, die ihn können). Dann begehen sie zuerst die Ortschaf-
ten Doudleby und dann Straňany. Die ganze Prozession wird manchmal in kleinere Gruppen 
aufgeteilt, um alle Häuser zu erreichen. Der nächste Rundgang folgt am Karfreitag drei Mal, 
um 6, 12 und 18 uhr und am weißen Samstagmorgen um 6 uhr. Das Osterratschen beginnt 
um 9 uhr am Weißen Samstag und wird am Vormittag abgeschlossen. Die Kinder gehen zu 
allen Häusern nicht nur mit den Ratschen, sondern auch mit einer „pomlázka“ (von verjün-
gen), eine geflochtene Peitsche aus Weidenzweigen. Überall singen sie folgendes traditionelle 
Lied:  
  „Hody,	hody	doprovody,	
	 	 dejte	vejce	malovaný,	
	 	 nedáte-li	malovaný,	
	 	 dejte	aspoň	bílý,	
	 	 slepička	vám	snese	jiný.	
	 	 Za	kamny	v	koutku,	na	zeleným	proutku,	
	 	 slepička	se	tetelí,	vajíčko	se	kutálí,	
	 	 kutululů	do	kloboučku.“	

Den ältesten Zeugen zufolge haben sich die Liedchen ihrer Kindheit nicht geändert  In eini-
gen Nachbargemeinden von Doudlebsko hieß es auch während des Ratschens: „Wir ratschen, 
klopfen anstatt zu klingeln, um dir einen Engelsgruß zu überbringen“. Von jeder Haushäl-
terin bekommen sie normalerweise Eier (gekochte oder rohe, gefärbte und ungefärbte), 
Süßigkeiten wie Schokoladeneier, Bonbons, Geld oder beides. Die ältesten Kinder, die das 
Ratschen anführen, schreiben genau ins Heft, wer ehrlich mit der Ratsche gegangen ist, und 
danach werden die Einnahmen aufgeteilt. Dieser Brauch ist immer noch lebendig. Außer den 
Kindern aus der Doudleban Gruppe beteiligen sich auch alle anderen Kinder aus dem Dorf, 
einschließlich derer, die zu den Großmüttern zu den Feiertagen kommen. Am Osterratschen 
locken die Kinder hauptsächlich die Geschenke und die gemeinsam verbrachte Zeit, bei der 
sie sich kennenlernen.

Mirka Dušáková a Jan Šimánek

SÜDBÖHMICHE REGION
ETHNOGRAFISCHES GEBIET
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JIHOČESKÝ KRAJ
NÁRODOPISNÁ OBLAST

Kozácko
Leden	–	Obchůzka	Tří	králů
Na Tři krále chodívali dříve koledou kromě žáků také učitelé a zejména duchovní. Vyku-
řovali světnice kadidlem, psali křížky a počáteční písmena jmen Tří králů K+M+B. Za  
napsání „tří králů“ se v minulosti dávala štědrá koleda. Tam, kde koledníci očekávali ko-
ledu bohatší, psávali ozdobná písmena proplétaná a mezi sebou spojená různými větvič-
kami, lístky a křížky. Za ně nebo pod ně se napsal aktuální letopočet. Koledníci popřáli 
hospodáři k novému roku hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. 

Literatura:  Čeněk ZíBRT, Veselé	chvíle	v	životě	lidu	českého

 

Tříkrálová obchůzka v praxi: Národopisný soubor 
Kovářovánek 
V podvečer 6. ledna se tři děti z Národopisného souboru Kovářovánek ustrojí do teplého 
oblečení, přes které si přehodí bílé pánské košile. Okolo krku omotají teplou šálu, nasadí 
na hlavy kulichy a na ně si dají koruny z bílého papíru s písmeny K, M, B nebo jen s kříž-
kem. Baltazar si lehce začerní tvář a nos. S sebou na obchůzku nesou papírový betlém, 
svěcenou křídu a kasičku. Ještě než se vypraví po jednotlivých staveních, přezpívají si 
tříkrálovou koledu a vydávají se po vsi.

Ve stavení: 
Koledníci se postaví vedle sebe, Baltazar uprostřed a začnou zpívat – „My	 Tři	 králové	
jdeme	k	vám,	štěstí	zdraví,	vinšujem	vám.	Štěstí,	zdraví,	dlouhá	 léta,	my	 jsme	k	vám	přišli	
zdaleka.	Zdaleka	je	cesta	naše,	do	Betléma	mysl	naše.	Co	ty,	černej,	stojíš	vzadu,	vystrkuješ	na	
nás	bradu.“
Baltazar předstoupí o jeden krok vpřed a sám zazpívá: „A	já	černej	vystupuju	a	nový	rok	
vám	vinšuju.“ Pak k němu přistoupí další dva králové a všichni společně zpívají: „A	my	taky	
vystupujem	a	nový	rok	vám	vinšujem.	Zůstávejte	s	Kristem	Pánem,	až	na	věky	věků	amen.“
Po vinšování napíše král, který má svěcenou křídu, na horní část dveří symbol K+M+B  
a vedle něj letopočet daného roku.
Hospodyně či hospodář potom koledníky obdarují do kasičky drobnými mincemi. Poté se 
vydávají Tří králové po jednotlivých staveních, kde opět zpívají své vinšování.  O to, co si 
vykoledují, se potom tradičně spravedlivě rozdělí.

manželé Milan a Pavla Škochovi
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Kozácko
Januar	–	DREIKÖNIGUMGANG
Bei dem umgang der Heiligen Dreikönige nahmen neben den Schülern auch Lehrer und 
vor allem die Geistlichen teil. Die Zimmer wurden mit Weihrauch geraucht, es wurden 
Kreuze und die Anfangsbuchstaben der Namen der Heiligen Dreikönige K+M+B geschrie-
ben. Für das Schreiben der Dreikönige wurde in der Vergangenheit ein großzügiges Ges-
chenk gegeben. Dort wo die Dreikönige ein reicheres Geschenk erwarteten, schrieben sie 
dekorative Buchstaben, die mit verschiedenen Zweigen, Blütenblättern und Kreuzen ver-
schlungen waren. Hinter oder unter die Buchstaben wurde das aktuelle Jahr angegeben. 
Die Dreikönige  wünschten den Landwirten viel Glück, Gesundheit und lange Jahre.

Literatura:  Čeněk ZíBRT, Veselé	chvíle	v	životě	lidu	českého

 

Dreikönigsumzug in der Praxis: Ethnografische  
Gruppe Kovářovánek 
Am Abend des 6. Januar ziehen sich drei Kinder aus der ethnographischen Gruppe  Ková-
řovánek warme Kleidung an, über die sie weiße Herrenhemden drüberziehen. um den 
Hals wickeln sie sich einen Schal, auf den Kopf setzen sie eine Mütze, auf die sie Kronen 
aus weißem Papier mit den Buchstaben K. M. B. oder nur ein auf das Papier gemaltes 
Kreuz befestigen. Baltasar verdunkelt leicht sein Gesicht und seine Nase. Mit auf den 
umgang tragen sie eine Weihnachtskrippe aus Papier, eine eingeweihte Kreide und eine 
Sparbüchse.  Noch bevor sie ins Dorf aufbrechen, wo sie von Haus zu Haus ein Lied sin-
gen, findet noch eine Probe statt. 

Im Haus: 
Die Dreikönige stellen sich nebeneinander, in der Mitte Baltasar und beginnen zu singen 
– „Wir	Dreikönige	kommen	zu	euch	wünschen	Glück	und	Gesundheit.	Glück,	Gesundheit,	lan-
ge	Jahre,	wir	sind	zu	euch	aus	weiter	Ferne	gekommen.	Unser	Weg	ist	weit,	unsere	Gedanken	
nach	Bethlehem.	Was	du	Schwarzer	stehst	hinten	und	drückst	dein	Kinn	auf	uns.“ Baltasar 
macht einen Schritt nach vorne und singt allein: „Ich,	der	Schwarze,	trete	aus	und	wünsche	
neues	Jahr.“ Dann kommen zwei weitere Könige zu ihm und sie singen alle zusammen: 
„Auch	wir	treten	mit	Neujahrswünschen,	bleibt	bei	Christus,	dem	Herrn,	für	immer	und	ewig!	
Amen.“
Nach den Wünschen schreibt der König mit geweihter Kreide auf das obere Teil des Tür-
rahmens K+M+B und daneben die aktuelle Jahreszahl. Die Hausfrau oder der Bauer 
spenden kleine Münzen in die Sparbüchse. So gehen die Dreikönige von Haus zu Haus 
und singen ihr Wunschlied. Was sie bekommen, teilen sie traditionell gerecht unter sich 
auf.

manželé Milan a Pavla Škochovi

SÜDBÖHMICHE REGION
ETHNOGRAFISCHES GEBIET
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JIHOČESKÝ KRAJ
NÁRODOPISNÁ OBLAST

Prácheňsko
Letnice	–	Královničky
Nejstarší záznamy dívčí verze královských obyčejů pochází z první poloviny 19. století. 
Hry na královnu, chození s královnou, králky nebo také královničky se odehrávaly na 
svatodušní pondělí. Průvod bíle oděných dívek, ozdobených červenými pentlemi a kvítím 
mohl mít jednoduchou obchůzkovou formu, ale také podobu bohatého obřadně-drama-
tického pásma, plného zpěvu a tance. V písňových textech se objevovala témata přírody, 
lásky a víry, používaly se však také popěvky z obchůzek o Smrtné a Květné neděli.

Královničky obcházely vsí a vybíraly dary pro chudou králku, která bosa chodí a své 
nožičky v rose brodí. Dostávaly vejce a uzeniny, ze kterých si pak připravily společnou 
svačinu. Někdy chodila královna jen tak, jindy kráčela pod baldachýnem z tureckého 
šátku, či lipových ratolestí. V některých oblastech provázela královnu i druhá dívka, pře-
vlečená za krále. 

Zdroj: www.zivetradice.cz

 

Královničky: Prácheňáček
Prácheňáček, který je dětským folklorním souborem působícím ve městě, realizuje styli-
zaci této obchůzky v rámci jevištního vystoupení, nebo ve vhodných venkovních prosto-
rách např. v Hoslovickém mlýně. 
Dívky nejsou ustrojeny v tradičním kroji, mají na sobě jen bílé košile a bílé plátěné suk-
ně, v pase širší růžovou stuhu. Na hlavách nosí věnečky z drobných růžových kvítků a 
tancují bosy. Královnička má rozpuštěné vlasy a věneček z větších růžových květů. Dívka 
představující krále má široký kožený pás a na hlavě korunu.
Za zpěvu: „Letí,	 letí	pták	přes	zelenej	 sad,	nad	dvorem	se	 točí,	zdvíhá	k	nebi	oči,	královnu	
volá.	Královničko	má,	jsi-li	upřímná,	………“   kráčí dívky ve dvojřadu a různě se za chůze 
prolínají. Na závěr písně se přidávají čtyři dívky, které nesou baldachýn nad králkou a 
králem.
Při písni: „Naše	královna	bosa	 chodí,	 své	bílé	nožičky	v	 rose	brodí.	 Prosíme,	 žádáme,	naší	
chudé	královně……..“ se dívky uklánějí králce a královi.
Následuje taneční písnička: „Já	jsem	dcera	šafářova,	já	jsem	holka	ze	dvora.	Připjala	jsem	za	
klobouček	sedum	loket	fábora…..“, při které dívky tančí ve dvojicích nebo v kruhu a král 
s králkou spolu.
Poslední písní koledují dívky a prosí o dary pro chudou králku a krále: „V	rychtářovic	dvoře	
koníčky	stavíme,	za	dary	prosíme.	Vyjděte	matičko,	štědrou	ruku	mějte,….“.  Králka přitom 
přechází po mostě, který dívky vytvoří ze spojených rukou. Na závěr všechny dívky spo-
lečně odchází ve dvojstupu.

Hana Kozubíková, Kateřina Holá
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Prácheňsko
PFINGSTEN	–	KÖNIGINNEN
Die ältesten Aufzeichnungen der Mädchenversion des königlichen Brauchs stammen 
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Spiele auf Königinnen, gehen mit Königin-
nen, spielten sich am Pfingstmontag ab. Die Prozession der weißbekleideten Mädchen, 
geschmückt mit roten Pendeln und Blumen konnte eine einfache Rundgangform haben, 
aber auch ein zeremoniell-dramatisches Band voller Gesang und Tanz. In den Texten der 
Lieder  tauchten Themen wie Natur,  Liebe und Glauben auf, aber es wurden auch Texte 
aus den umgängen vom Todes und Palmsonntag gesungen.  
Die Königinnen gingen von Haus zu Haus und haben Geschenke für die arme Königin 
gesammelt, die Barfuß ihre Füße im Tau schwämmt. Sie bekamen Eier und Würstchen, 
aus denen sie dann eine gemeinsame Jause zubereiteten. Manchmal ging die Königin 
einfach so mit, manchmal ging sie unter einem Baldachin aus einem türkischen Tuch 
oder unter Lindenzweigen. In einigen Gegenden begleitete die Königin auch ein zweites 
Mädchen, die als König verkleidet war.  

Zdroj: www.zivetradice.cz

 

Königinnen: Prácheňáček
Prácheňáček, eine Kinderfolkloregruppe, die in der Stadt tätig ist, realisiert die Stilisierung 
dieses umganges im Rahmen einer Bühnenaufführung oder in geeigneten Außenräumen, 
zum Beispiel in der Mühle in Hoslovice.  
Die Mädchen tragen keine Tracht, sie tragen nur weiße Hemden und weiße Stoffröc-
ke mit  breitem rosafarbenem Band um die Taille. Auf ihren Köpfen tragen sie Krän-
ze aus winzigen rosa Blüten und tanzen barfuß. Die Königin trägt aufgelöstes Haar 
und ein Kränzchen aus größeren rosa Blüten. Das Mädchen, das den König darstellt, 
trägt einen breiten Ledergürtel und auf dem Kopf eine Krone. Während des Gesangs:  
„Letí,	letí	pták	přes	zelenej	sad,	nad	dvorem	se	točí,	zdvíhá	k	nebi	oči,	královnu	volá.	Králov-
ničko	má,	jsi-li	upřímná,	...“   schreiten die Mädchen zweireihig und vermischen sich auf 
verschiedener Art und Weise während des Ganges. Am Ende des Liedes kommen vier 
Mädchen hinzu, die den Baldachin über dem König und der Königin tragen.
Während des Liedes: „Naše	 královna	 bosa	 chodí,	 své	 bílé	 nožičky	 v	 rose	 brodí.	 Prosí-
me,	 žádáme,	 naší	 chudé	 královně	 ...“ verneigen sich die Mädchen vor der Königin und  
dem König. 
Es folgt ein Tanzlied: „Já	jsem	dcera	šafářova,	já	jsem	holka	ze	dvora.	Připjala	jsem	za	klo-
bouček	sedum	loket	fábora	...“, bei dem die Mädchen im Paar oder im Kreis tanzen und der 
König tanzt mit der Königin. Beim letzten Lied bitten die Mädchen um Geschenke für 
die arme Königin und dem König: „V	rychtářovic	dvoře	koníčky	stavíme,	za	dary	prosíme.	
Vyjděte	matičko,	 štědrou	 ruku	mějte,	 ...“.  Die Königin überquert die Brücke, welche die 
Mädchen aus ihren zusammengefügten Händen bildeten. Am Ende gehen  alle Mädchen 
doppelreihig weg.

Hana Kozubíková, Kateřina Holá

SÜDBÖHMICHE REGION
ETHNOGRAFISCHES GEBIET
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Dům regionů  
a dětských 
folklorních tradic 
v Kovářově
Haus der Regionen 
und Kinderfolkloretraditionen  
in Kovářov 

Dům regionů ve výstavních prostorách nabízí | Angebot im Haus der Regionen

Expozici dětských lidových krojů  |

Expozici dětských lidových obchůzek a zvyků  |

Expozici kovářského řemesla  | 

Videokiosek s mobilní aplikací přeshraničního projektu  | 

Sál s prezentací audiovizuálních dokumentů  | 

Fotogalerii  | 

Prezentační materiály  | 

Dětský koutek  | 

|  Ausstellung - Kindervolkstrachten

|  Ausstellung - Volksbräuche und Kinderrundgänge

|  Ausstellung - Schmiedehandwerk

|  Videokiosk mit mobiler App des grenzüberschreitenden Projektes

|  Präsentationsraum für audiovisuelle Dokumente

|  Fotogalerie

|  Prospekt- und Präsentationsmaterial

|  Kreativecke für Kinder
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