
STRANA  11 Publicistika ŽN - ÚNOR 2018

Vrcholí čas masopustu
a v řadě míst Česka se vyrojí
do ulic rozličné maškary.
Také na Žďársku… 

 Lenka Kopčáková

Starobylou lidovou veselici již 
zařadila mezi své tradiční akce řada 
velkých i menších měst a zámků, a 
někde má nádech středověkých kar-
nevalů...

Tradice klasických lidových maso-
pustních průvodů žije díky místním 
nadšencům i na venkově Žďárska. 

Novoveselský masopust
má přes sto let…

Nejdříve, již tuto sobotu 3. 2., se 
na masopustní podívanou můžeme 
vypravit do městyse Nové Veselí, kde 
průvod vyrazí již v 8.30 hodin. Začíná 
se a končí v hospodě. 

Jak ŽN informuje tamní starosta 
Zdeněk Křivánek, masopust zde má 
víc jak stoletou tradici. „Nemáme žád-
né jiné, podobně dlouho trvající tradice, 
které by se stále tak aktivně udržovaly, 
jako masopust,“ říká.

Dříve masopustní obchůzku pořáda-
li místní hasiči, dnes je vystřídal spo-
lek dobrovolníků. V průvodu chodívá 
kolem patnácti masek.

Místní specialitou jsou tzv. maso-
pustní dozvuky. Tato taneční veseli-
ce se dříve konala vždy v úterý před 
Popeleční středou, ale v posledních 
letech se přesunula na sobotu, po 
obchůzce masek. Letos tedy na sobotu 
10. 2.,  od 19 hodin, v místní Sokolov-
ně. „Zajímavostí je, že se při veselici hrají 
a tancují masopustní tance s názvy Mys-
liveček, Mazurka, Babské sólo, Šátečková 
volenka, a končí se tancem Žid,“ dodává 
starosta Křivánek.

Maškary v Počítkách
žádají o svolení

Masopust má svoji tradici i v neda-
leké obci Počítky.

Jak ŽN informuje starostka Iveta 
Leskourová, již v 80. letech minulé-
ho století chodíval masopustní prů-
vod společný pro vesnice Počítky 
a Vysoké. Časem tradice vymizela, 
pak se zase obnovila. „Masek cho-
dívalo kolem patnácti, a průvod vždy 
začínal na obecním úřadě, kde mu sta-
rosta předal povolení ke vstupu do vsi,“ 
informuje Iveta Leskourová.

V době tisku ŽN nebylo ještě jas-
né, jak to bude letos. 

Vzhůru do Kadova
Pokud chceme vidět Tradiční kadov-

ský masopust, pak se vydejme v nedě-

li 11. 2. kousek nad Fryšavu. Průvod 
masek vyjde ve 13 hodin od bývalé 
školy v Kadově. 

Mezi maškarami v minulých letech 
nechyběli ani historici Regionální-
ho muzea ve Žďáře, kteří se s nad-
šením podílejí na rozvoji starých 
horáckých tradic. Možná některého 
poznáte na snímku Antonína Zema-
na, či je 11. 2. uvidíte naživo… 

„Masopustní průvod vždy patřil k 
naší obci,“ říká starosta Kadova Jiří 
Lausch s tím, že jako všechny akce 
tohoto druhu, i masopust potřebuje 
jedince, kteří se nebojí jít s kůží na 
trh. „Zatímco do konce 20. století se 
ne vždy dařilo průvod obcí uspořádat, 
tak od roku 2004 jsme nevynechali 
ani jednou,“ hlásí starosta. Masek se 
prý schází od 20 do 30, neoddělitel-
nou součástí průvodu je vždy smrt-

ka a žid. 
„Maškarní průvod každoročně 

doprovází pan Špinar na harmoni-
ku, a každý, kdo nás přivítá a pohos-
tí, obdrží maličkost z keramiky, kte-
rou pro nás vyrábí jedna dobrá duše,“ 
prozrazuje starosta, sám nadšenec.

Na Kadově prý mají to štěstí, že 
zde dorostla generace mladých li-
dí, kteří i přes těžkosti s dojížděním 
za prací chtějí v Kadově žít. „Právě 
oni se podílí na takových akcích, jako 
je Tradiční kadovský masopust,“ vítá 
starosta Lausch.

PŘI KA DOVSKÉM masopustu se občas mihnou i historici ze žďárského Regio-
nálního muzea. Možná někoho poznáte… Foto: Antonín Zeman, archiv obce

Žďárskem projdou rozverné maškary

Letošní masopust nabírá na obrát-
kách. V lidové tradici je několikatý-
denním obdobím, které začíná na 
Tři krále (6. ledna) a končí Popeleč-
ní neboli Škaredou středou. Ta letos 
vyšla na 14. února.

Posledním dnům masopustu se v 
různých částech Česka říká různě: 
fašanky, končiny, bláznivé dny… 
Pro naše předky to byla poslední pří-
ležitost se pořádně najíst a pobavit 
před čtyřicetidenním půstem. Mno-
hé napovídají názvy, jako tučný čtvr-
tek, taneční neděle a maškarní úterý. 
Právě úterní obřadní průvod masek 
obcházel s muzikou vesnice a patří-
val ke koloritu české zimy.

Dnes, až na výjimky, bývá obchůz-
ka bez obřadních prvků, a jejím úče-
lem je prezentace masek a pobavení 
sousedů.  Tradice ožívá díky míst-
ním nadšencům. 

Průvod maškar obchází vesnici, 
před každým domem se tancuje, 
vyberou do košíku pověstné koblihy, 
polknou stopičku na zahřátí, nebo 
něco na promaštění žaludku, a jde se 
dál.

Výslužku pak aktéři společně zkon-
zumují v hospodě během večerní 
zábavy. Právě tanec s určitými mas-
kami během průvodu, nebo obřadní 

tance při večerní zábavě, mívaly dří-
ve svůj význam. Dnes jsou zdrojem 
legrace. Dobře, že se alespoň částeč-
ně uchovaly. 

Masopustní úterý končí pochová-
ním basy. Jakmile ponocný zatroubil 
půlnoc, bylo po masopustu.

Dopoledne na Popeleční středu ješ-
tě byla povolena kořalka, ale oběd už 
byl přísně postní. Následoval dlou-
hý, čtyřicetidenní půst, kdy se věřící 
připravovali na největší křesťanský 
svátek - Velikonoce.

Jedno je ale jisté - masopustem 
končí nadvláda zimy a můžeme se 
těšit na jaro…

Věděli jste, že…
 Staročeský masopust s průvo-

dem a maskami z Hlinecka je od 
roku 2010 zařazený v seznamu kul-
turního dědictví lidstva UNESCO? 
Historicky podložený průvod má 
jasný řád a prochází v ustáleném 
pořadí a počtu masek. Tento Sta-
ročeský masopust můžeme vidět v 
sobotu 3. 2. po celý den v Hamrech 
u Hlinska. Končí tradiční „porážkou 
kobyly“ v 17 hodin.

 Název Popeleční středa je odvo-
zen od tzv. „udílení popelce“? Čili 
popela ze starých ratolestí jehněd, 

posvěcených na Květnou neděli pře-
dešlého roku.

 Již český král Vladislav II. ve 12. 
století slavil spolu s měšťany po tři 
dny masopust? Dle kronik byl sou-
částí programu pochodňový zpěv.

Co říkají pranostiky
K Masopustnímu úterý (letos 13. 

února) se traduje řada pranostik, tak 
uvidíme, co nám letos předpoví:

 Masopust na slunci - pomlázka u 
kamen.

 Jaké jest Masopustní úterý, tako-
vá bude Veliká noc.

 Teče-li v úterý masopustní voda 
kolejem, bude úrodný rok na len.

 Jaké je počasí o Popeleční středě, 
takové se drží celý rok.

 Suchý půst – úrodný rok.
 Pes padá vždy na všechny čtyři 

nohy!

Neštymuje vám rčení o psu do 
Popeleční středy? Omyl.  Jde o kru-
tý zvyk ze středověku. Celá věta zní: 
„Jen o Popeleční středě padá pes na 
všechny čtyři nohy“… Členové krá-
lovské rodiny v tento den házeli psy 
z oken svých hradů a zámků. Pokud 
to pes nepřežil, byl špatné krve…

 -lko-

Letošní masopust právě vrcholí

Masopustní 
postavy

Při masopustní rozverné zába-
vě našich předků mívaly masky v 
průvodu svůj hluboký význam a 
symboliku, dnes jsou nám zdro-
jem podívané a veselí. Pojďme si 
hlavní postavy stručně připome-
nout.

Medvěd je historicky nejstarší 
maskou, původně s pravou kůží, 
později v oděvu ze slámy a hra-
choviny. Ženy při tanci s medvě-
dem vyskakovaly vysoko, aby jim 
dobře rostl len.

Masopust je centrální postavou 
průvodu. Má kostým z barevných 
odstřižků a červenou čepici. 

Žid poznáme jej dle cylindru, 
dlouhých vousů a kabátu z barev-
ných odstřižků. Přes rameno nese 
ranec, může mít hrb. 

Bába nese v nůši na zádech dítě, 
vycpanou loutku…někdy si role 
vymění.

Nevěsta patří mezi nejstarší 
masky, převlečen za ni bývá muž. 
Slaměný je maskou s vyčerněný-
mi tvářemi ze slámy, hrachoviny 
či lnu. V jedné ruce drží rožeň na 
napichování výslužky, ve druhé 
má karabáč. 

Turci jdou většinou v průvodu 
čtyři, a vysoké čepice s pentle-
mi mívají ozdobené krepovými 
růžičkami. Masky hodně tančí a 
jsou výsadou mladíků.

Ras mívá bílý oblek s červený-
mi knofl íky, škrabošku a doktor-
ský fonendoskop. Léčí, rozdává 
tablety, v závěru průvodu „popra-
ví kobylu“. 

Kominík reviduje troubu, zda 
tam hospodyně nezapomněla 
pekáč s něčím dobrým. Co najde, 
zabaví.

Klibna čili kobyla. Tvoří ji dva 
lidé. Jeden dělá hlavu a přední 
nohy, druhý se opře o prvního a 
tvoří hřbet a zadní nohy. Přes se-
be má plachtu, hlava je z plátna 
vycpaného senem.

Tradičními postavami býva-
jí kat, smrt, řemeslníci, masky v 
uniformách, ale i mouřenín, šaš-
kové či démonické postavy. 

V poslední době přibyli i hrdi-
nové z pohádek, a někde postavy 
z domácí i zahraniční politické 
scény… Maškarám hrají do kroku 
muzikanti. -lko-


