
Velikonoční týden 
          Dny pašijového týdne, kterému se také říká svatý nebo velikonoční – mají svá 
pojmenování, každý den má i své tradice a ty nejdůležitější bychom si s Vámi rádi 
připomenuli… 
 
Pondělí: 11. 4. 2022 MODRÉ PONDĚLÍ 
       
    Modré pondělí je posledním masopustním pondělím. Pro křesťany byl tento den 
symbolem volného dne, kdy lidé nepracovali a kostely se zdobily modrým a 
fialovým suknem. V tento den nebylo zvykem a nemělo by se uklízet. 
 
Oběd: 
Polévka: Bramborová krémová s mrkví 
1. Vepřový vrabec, zelí, bramborový knedlík 
2. Kuře na paprice, těstoviny 
3. Makrela pečená na kmíně, brambory 
4. Kynuté knedlíky s jablky, skořice, cukr, máslo 
 
Večeře: 
1. Hovězí guláš sypaný čerstvou cibulí, houskový knedlík 
2. Kuřecí maso se sýrovou omáčkou, dušená rýže 
3. Dršťková polévka, chléb, pečivo 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 
 
 
Úterý: 12. 4. 2022 ŠEDIVÉ (ŽLUTÉ) ÚTERÝ 
         
  Šedivé úterý je také někdy nazýváno Žluté úterý. Šedivá barva nejspíše 
reprezentuje úklid. Hospodyně se věnovali úklidu celého domu, vymetání pavučin 
a prachu. Žlutá barva v křesťanství symbolizuje věčnost, ctnost, rozum, úctu, 
vznešenost, žárlivost a boží světlo. 
 
Oběd: 
Polévka: Hovězí vývar s krupicí a vejcem  
1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 

2. Pikantní masová směs na zelenině, dušená rýže 

3. Zapečené těstoviny s tuňákem 
4. Grilované jablko 
 
Večeře: 
1. Uzené maso, čočka nakyselo, okurka 
2. Rozlítaný španělský ptáček, dušená rýže 
3. Studený kuřecí salát s celerem a jablkem, chléb, pečivo 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 



Středa: 13. 4. 2022 ŠKAREDÁ STŘEDA 
         
          Škaredá středa je také někdy přezdívaná jako Sazometná, smetná či černá. 
Název Sazometná získala od toho, že se tento den vymetaly komíny od sazí. Tento 
den připomíná zrazení Ježíše Jidášem za 30 stříbrných, proto škaredá. S tím je také 
spojena lidová pověra, že pokud se tento den někdo mračí, zůstane mu to po celý 
rok.  
Tento den měli také hospodyně podávat co nejošklivější jídlo, které sice nevypadalo 
zrovna vábně, ovšem celá rodina si na něm pochutnala. 
 
Oběd: 
Polévka: Květáková s krutony 
1. Sekaná pečeně, bramborová kaše 
2. Hovězí maso, koprová omáčka, houskový knedlík 
3. Pečené kuře na česneku, brambory 
 
Večeře:  
1. Vepřový kotlet po Srbsku, dušená rýže 
2. Špecle s uzeným masem a kysaným zelím 
3. Rybí filé na roštu s bylinkovým máslem, brambory 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 
 
 
Čtvrtek: 15. 4. 2022 ZELENÝ ČTVRTEK 
          
          V tento den si připomínáme Ježíšovu poslední večeři. Hospodyně uklízely 
smetí, které se následně nosilo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. 
Dnes by na stole nemělo chybět cokoli zeleného, ať už to bude hrášek, špenát nebo 
brokolice. Tato jídla měla zaručit zdraví po celý rok. Na zelený čtvrtek se také pečou 
Jidáše, symbolizující provaz, na němž se oběsil zrádný apoštol. 
 
Oběd: 
Polévka: Brokolicový krém, škvarková placka  
1. Pečené vepřové maso, špenát, brambory  
2. Kuřecí nudličky se zeleninou, dušená rýže 
3. Hovězí maso dušené na pepři, zelený houskový knedlík 
 
Večeře: okurkový salát  
1. Maminčino kuře 
2. Vepřový přírodní plátek, šťouchané brambory  
3. Obložená mísa Baltická, chléb, pečivo 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 
 
 



Pátek 16. 4. 2022 VELKÝ PÁTEK 
 
          Na Velký pátek byl Ježíš odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle pověstí se 
otevíraly hory, které ukrývaly poklady, a také se nesmělo nic půjčovat, aby to 
nepřineslo do domu smůlu.  
Tento den je věnovaný smutku, rozjímání, modlitbám a také půstu. Jediné maso, 
které se na Velký pátek smí konzumovat je rybí. Samozřejmě bychom měli být 
střídmí nejenom v jídle, ale také v pití alkoholu. 
 
Polévka: Zeleninová s kapáním 
1. Nastavovaná bramborová kaše s kroupami, sázená vejce, smažená cibulka 
2. Špagety Aglio e Olio 
3. Bavorské vdolečky s tvarohem 
 
Večeře:  
1. Vepřová panenka, bramborovo-mrkvové pyré 
2. Pečená makrela, brambory 
3. Cizrnový salát s bylinkovou zálivkou, chléb, pečivo 
4. Sýrová obložená mísa, pečivo 
 
 
Sobota 17. 4. 2022 BÍLÁ SOBOTA 
 
          Bílá sobota se nesla ve znamení příprav na Boží hod velikonoční. V tento den 
končil půst. Pekly se mazance a další pečivo, chlapci začínaly plést pomlázky, 
děvčata malovala vajíčka. Před východem slunce se vymetala stavení a také bylo 
zvykem „budit“ stromy. 
 
Velikonoční perník 
 
Oběd: 
Polévka: Čočková s uzeninou 
1. Velikonoční nádivka, bramborový salát  
2. Kuřecí steak na pepři, brambory 
3. Hubertova játrová směs, divoká rýže 
 
Večeře: 
1. Kuře pečené na kysaném zelí s anglickou slaninou, bramborový knedlík 
2. Zeleninový salát s trhaným vepřovým masem, bageta 
3. Pstruh pečený na másle, brambory 
4. Zeleninové rizoto sypané sýrem 
 
 
 



Neděle 18. 4. 2022 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
 
          Velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční je největším křesťanským 
svátkem, kdy došlo ke Kristovu zmrtvýchvstání. Lidé si nechávali posvětit jídlo. 
Protože už nebylo třeba se postit, podávalo se zejména pečené jehněčí. Záleželo 
ovšem, jak byla rodina majetná a kde žila. Maso z mladého beránka mnohdy 
nahradilo sladké pečivo. 
 
Snídaně: mazanec 
 
Oběd: 
Polévka: Dvojitý drůbeží vývar  
1. Sváteční králík na smetaně, karlovarský knedlík 
2. Přírodní vepřový kotlet, bramborová kaše 
3. Bramborový knedlík plněný švestkami sypaný mákem 
 
Večeře: 
1. Krůtí prsa na másle, brambory 
2. Pivovarský guláš sypaný křenem, houskový knedlík 
3. Smažený chléb ve vajíčku, obloha 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 
 
Pondělí 19. 4. 2022 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
 
          Velikonočnímu pondělí se také říká červené. Již tradičně je tento den spojen 
s pomlázkou a koledováním. Tento den se nejčastěji jedla jídla z vajec, ani dnes by 
neměl chybět piškotový beránek, ale připravuje se i další pečivo. 
 
Snídaně: obarvená vejce vařená natvrdo 
 
K obědu velikonoční beránek 
 
Polévka: Hovězí vývar s masem  
1. Pečené kachní stehno, šumavský knedlík, červené zelí 
2. Krůtí nudličky na kari, dušená rýže 
3. Nudle s mákem 
 
Večeře:  
1. Holandský řízek, bramborová kaše 
2. Gulášová polévka, chléb, pečivo 
3. Zapečené šunkofleky 
4. Studená obložená mísa, chléb, pečivo 
 
 


