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ředjaří patřilo v naší dědině maš-
karádám. V té době jsme ve Stří-
teži, my děti školou povinné, ty 

nepovinné docházely do školy mateř-
ské, chodily do jednotřídky do čtvrtého 
ročníku a život v obci jsme měli přímo 
u nosu. Nejinak tomu bylo i v případě 
masopustu. 

Velice jsme se těšily na masky, na 
počátku šedesátých let po dědině cho-
dili například tři kosmonauti, odraz to 
prvního letu člověka do vesmíru. Poz-
ději mi jeden z nich vyprávěl, že na 
začátku cesty předstírali opilost a na 
konci už nic předstírat nemuseli. 

Z masek si pamatuji i na tehdy popu-
lárního robota Emila a především se 
mužové převlékali za ženy, což svádělo 
masky k různým alotriím včetně odha-
lování spodního prádla. Masky nás 
děti honily a povalovaly do sněhu, pat-
řilo to k masopustu stejně jako mamin-
činy skvělé koblihy. 

Nevím už, v kolikátém roce to bylo, 
určitě na počátku šedesátých let minu-
lého století, že na konci cesty maška-
rádi nasedli do připravených vleků za 
traktory, tehdy se to bralo jako samo-
zřejmost, že co bylo družstevní, bylo 

lidem k dispozici, a vydali se na cestu. 
Tehdy bylo zvykem, že se zajíždě-

lo do zelinářství rodiny Drexlerových, 
která patřila k dědině. Tentokráte to 
ale bylo jinak, traktory zamířily do 
nedávno dostavěného třebíčského síd-
liště.

Nás děti samozřejmě na vleky mas-
ky nevzaly, a tak jsme upalovaly, seč 
nám síly stačily do Třebíče. Poprask 
to byl neskutečný! To nikdo nečekal, 
že se maškarádi objeví ve městě. Lidé 
vybíhali na balkóny a bankovky háze-
li dolů, k potěše všech účastníků průvo-
du. 

Bylo to jedinkrát, kdy se tahle taška-
řice objevila i v Třebíči, proč k tomu 
nedocházelo i v následujících letech, to 
opravdu nevím. Jaro pokračovalo mílo-
vými kro-
ky a konec 
dubna byl 
ve Stříteži 
nedomyslitelně spjatý s poutí. 

Jednalo se o jednu z prvních pou-
tí v okrese a není divu, že přitahova-
la pozornost nejen místních obyva-
tel. Nejprve dopoledne páter Kassián 
odsloužil v kostele svatého Marka, pat-

rona obce, mši svatou a pak už nastá-
valo pravé pouťové veselí, které si nene-
chávalo ujít i spousta lidí z Třebíče. 

My děti 
jsme už 
od pondě-
lí vyhlížely 

z okna školy, zda se na návsi neobje-
ví maringotky a kýžený lunapark. A 
vskutku, na náves zamířil traktor a 
přivezl první dávku poutě. Do Stříteže 
přijížděla vždy rodina Flégrova a my 
záviděly tehdy ještě malým dcerám Ště-

pánce a Editě jejich kočovný život, kdy 
každý týden navštěvovaly jinou školu. 

V neděli byla náves plná lidí a vře-
lo to tam, inu jako o pouti. A atrak-
ce lákaly děti nejen ze Stříteže, ale ze 
širokého okolí, tedy i z Třebíče. Už po 
dva roky si museli obyvatelé Stříteže i 
návštěvníci na takovou pouť zajít chuť. 
Škoda! Člověk potkal mnoho lidí, kte-
ré bylo možné spatřit právě tehdy. Tak 
snad za rok na shledanou v lepších 
časech.  Antonín Zvěřina

Maškarádi a pouť

Tak plynul čas…  
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SNAD se pouťové veselí do měst a obcí zase vrátí.  Foto: archiv
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