VELIKONOCE S NERUĎÁČKEM
DEN 6.
2.4.2021
Ahoj děti,
dnes je Velký pátek. Na Velký pátek vstávali lidé brzy ráno
před východem slunce a odcházeli k potoku, aby se v něm umyli.
Někteří se omývali ranní rosou. Vodou lidé také omývali zvířata. Měla
to být ochrana před nemocemi. Podle tradice by se v tento den nemělo
pracovat na zahradě a také se nemá prát prádlo. Velký pátek je dnem
půstu, povolena jsou jen některé druhy jídla, například ryba. Lidová
tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách.
Děti, posílám vám malou pohádku
Jak šel Trautenberk do hor pro poklad.
Trautenberk se v knize dočte, že se o Velikonocích otevírají hory s pokladem. Pošle
své služebnictvo zjistit o tom víc. Anče mu zjistí, jak horu otevřít a všichni hned vyráží
na cestu. Když se k pokladu dostali, začli brát, co mohli. Ale, kvůli své nenasytnosti zůstal
Trauteneberk i s hajným uvězněn v hoře. Od Krakonoše se dozví, že musí počkat celý rok
do dalších Velikonoc. Když za rok Anče s Kubou horu znovu otevře, nutí je Trautenberk
místo poděkování vynášet to, co s hajným nakopali. Jakmile se hora zavře, změní se poklad
v kamení a větve. Když se u nich objeví Krakonoš, chce Trautenberk, aby mu všechno vrátil.
Ten odmítl, ale jemu a Hajnému zaplatil za to, jakou práci v hoře odvedli. Trautenberk dostal
to, co platí čeládce a Hajný, co si zasloužil (kdo dostal víc je nad slunce jasnější). Trautenberk
se vztekal, ale v tom se zvedne vítr. Když vítr ustal, objeví se Anče
na kabátku perly, Trautenberk jí je chce se sebrat. V tom se zvedne další vítr a Krakonoš
Trautenberka varuje, že jestli to udělá, nevrátí se domů živý. Hajný o prvním jarmarce koupil
Anči ten nejvyšívanější šátek a Kubovi čepici s nejparádnějším kšiltem, jaký tam měli.
To z vděčnosti, že ho v té hoře nenechali, a taky, že dobrýho člověka nejvíc těší, když může
udělat druhým radost.

TIP Neruďáčka:
Což takhle ošplouchnout se po ránu studenou vodou! Děti, co je to
poklad? Jaký poklad byste rády našly? Nebo už ho máte? Nakreslete
ho a pošlete, jsem zvědavý!
Mějte hezký den!
Váš skřítek Neruďáček

