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Zaãátek Masopustu je pevn˘, zaãíná
po svátku Tfií králÛ, tedy 7. ledna. Jeho
konec, kter˘ je provázen oslavami, je
pohybliv˘; konãí den pfied Popeleãní
stfiedou, kdy zaãíná 40denní pÛst pfied
Velikonocemi. Letos pfiipadá poslední
den Masopustu na úter˘ 4. bfiezna.

Masopust je znám v Evropû jako
Karneval – Carnevale; carne je ‰panûl-

sky maso a vale je latinsk˘ v˘raz pro
rozlouãení, tedy rozlouãení s masem
a hojností spíÏe. PÛvodní název v‰ak byl
Carnival ve v˘znamu nabytí síly (vale-
re) z masa (caro). U nás jsou oslavy na
konci masopustu známy jako ostatky,
fa‰ank.

Oslavy zaãínaly ve ãtvrtek (pfied
Popeleãní stfiedou), kterému se fiíkalo

Od konce paralympijsk˘ch her
v Lond˘nû 2012 musí opûtovnû odo-
lávat ‰ikanû vedoucích pracovníkÛ
âeského Svazu Spastic Handicap. 

Tato ‰ikana dosáhla vrcholu dne 31.
1. 2014, kdy mu stále ti stejní funkcio-
náfii chtûjí zakázat reprezentaãní start
na mistrovství svûta v Mexiku v dub-
nu 2014, ale také dal‰í start v Americe
na silniãním Mistrovství svûta. A pro-
toÏe je Ivo velk˘ bojovník, kter˘ toho
ve svém mladém Ïivotû musel jiÏ hod-
nû pfiekonat, nechal si na pfiedloktí vy-
tetovat: Per Aspera Ad Astra (pfies pfie-
káÏky ke hvûzdám). 

Zvítûzí sport a mládí nad nenávistí
a zlobou b˘val˘ch státních úfiedníkÛ?

V nûkterém z dal‰ích ãísel pfiineseme
rozhovor s trenérem Iva panem
Miroslavem âernohlávkem, trenérskou
legendou ãeské, ale i ãeskoslovenské
cyklistiky. Text: Ivo Koblasa sen.

Foto: archiv Iva Koblasy

„tuãn˘ ãtvrtek, tuãÀák”. V tento den se
pfiebohatû hodovalo, aby byl ãlovûk sil-
n˘ pro následující pÛst. Dûlaly se zabí-
jaãky, peklo se vepfiové a podávalo
s knedlíkem, zelím a vydatnû zapíjelo
pivem. Hospodynû zadûlávaly na kob-
lihy, které se smaÏily na sádle pro po-
ho‰tûní rodiny, sousedÛ i koledníkÛ.
O masopustní nedûli se po slavnost-
ním obûdû konaly na vsích tancovaã-
ky, ve mûstech plesy. Zábava pokraão-
vala v pondûlí a vrcholila v úter˘, po-
slední den masopustního veselí.
Vesnicemi procházely prÛvody ma‰-
kar provádûjící rÛzné ta‰kafiice, hrála
se masopustní divadelní pfiedstavení.
Ma‰karádi byli v kaÏdém domû po-
ho‰tûni nûãím k zakousnutí a v na‰ich
konãinách pfiedev‰ím skleniãkou sli-
vovice, která napomohla ke stupÀová-
ní rozpustilosti a veselí.

O pÛlnoci z úterka na stfiedu byla

zábava ukonãena, nûkde se pochová-
vala basa. V‰ude panovala víra, Ïe po-
kud by se tancovalo po pÛlnoci, pfiilá-
kalo by to ìábla.

Dnes se Masopust slaví pfiedev‰ím
na vesnicích; mediálnû jsou známy ma-
sopustní oslavy s bohat˘m prÛvodem
ma‰kar v obci Hamry u Hlinska. Z na-
‰eho regionu v‰ak nemusíme jezdit tak
daleko; pan Josef Bene‰, pfiedseda TJ
Sokol v Chrudichromech u Boskovic
zve ãtenáfie ListÛ regionÛ:

„Masopust pofiádá TJ Sokol
Chrudichromy nepfietrÏitû od roku
1969. Leto‰ní ma‰karní prÛvod se
bude konat v sobotu 1. bfiezna, sraz
úãastníkÛ je v 10 hodin. Na tuto ak-
ci navazuje dûtsk˘ karneval vÏdy
o t˘den pozdûji, letos tedy 8. bfiez-
na od 14 hodin v Kulturním domû.”

Petr Hanáãek
Foto: Iva Unãovská

MoÏná nebude na ‰kodu si pfiipomenout, nejen co
je Masopust, ale také kdy se vlastnû slaví. Jeho pÛ-
vod sahá do doby ¤íma a jeho impéria; v pfiedjafií
pfiedstavoval tento svátek období hodování mezi
pÛsty. Oslavován byl bÛh Bacchus (Dion˘sos), jako
bÛh vína, veselí a plodnosti jarní vegetace.

Nejmlad‰í ãesk˘ paralympijsk˘ reprezentant v cyklistice Ivo
Koblasa, kterého dobfie znáte z na‰ich dfiívûj‰ích ãlánkÛ (2.
muÏ loÀského Svûtového poháru, zisk 4. místa na Mistrovství
svûta v Kanadû 2013, vítûz závodu Svûtového poháru
v Meranu 2013 a tfií evropsk˘ch pohárov˘ch závodÛ 2013),
musí nyní dokázat své srdce bojovníka. 

Masopust 2014

Ma‰karádi v Chrudichromech v roce 2010.

Ivo v Matane (2013) pfied startem 
v bílém dresu vedoucího závodníka

Svûtového poháru.

Cyklista Ivo Koblasa
bojuje nejenom na poli

sportovním…


