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STRUČNÝ POPIS AKCE 

Celá akce proběhne v duchu 20. – 30. let minulého století, což by měly dokládat především jednoduché 

dobové kostýmy (řemeslníci, obchodníci, úředníci, doboví civilisté atd.). 

Průvod bude doprovázet živá dechová kapela, kterou pak vystřídá reprodukovaná hudba té doby. 

Součástí akce bude výstava dobových fotografií významných budov a míst obce, vždy doplněna o foto ze 

současnosti (před hospodou). 

11.00 cca 13.30 hod – sraz u kostela, průvod obcí s několika zastávkami u předem vybraných a 

informovaných hospodářů (trasa bude dle toho upřesněna). 

V čele průvodu bude nesena třemi lidmi velká MORANA. Následně se průvod zastaví na Marcínku, kde bude 

nejdelší zastávka s krátkým programem (přednes historie této tradice). 

Vynesení malé MORANY z obce (směr můstek) a její zničení, do obce budou doneseny jarní rašící 

nazdobené větve. 

Průvod se přesune následně před hospodu. 

Program před hospodou – dobová reprodukovaná hudba, občerstvení, ukázka lidových řemesel, hry pro 

děti i dospělé – kuličky, tlučení špačků, kolování obručí, chůze na chůdách, střelba z praku atd. 

Výstava dobových fotografií 

 

 

Ilustrační foto 

 

Co je MORANA 

Vynášení smrti (nebo také Morany, Mařeny apod.) je starý pohanský zvyk, vztahující se k období jarní 

rovnodennosti. Naši předkové v tento čas vynášeli ze vsi figurínu ze slámy, navlečenou do ženských šatů, 

která představovala zimu a smrt a za vsí ji vhazovali do řeky či do potoka. Někdy jí u toho kamenovali, 

tloukli klacky a zapalovali. Zpátky do vsi se potom vraceli s nazdobenou rašící větvičkou (létéčkem) a 

přinášeli tak s sebou požehnání jara a nového života. Naši předkové brali tento rituál smrtelně vážně. Po 

vhození Morany do řeky se někdy dávali na kvapný útěk. Věřilo se, že ten, kdo by zůstal pozadu nebo 

zakopl, může do roka zemřít. Létéčko (také léto, líto apod.) pak bylo ve vsi vítáno jako zdroj skutečného 

požehnání a účastníci průvodu bývali štědře odměňováni hospodáři. 


