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Masopust zaãíná 6. ledna svátkem Tfií
králÛ a vrcholí o masopustním pondûlí a
úter˘, ãtyfiicet dní pfied svátky velikonoãní-
mi. Posledním dnem tohoto období je ·ka-
redá neboli Popeleãní stfieda, zaãátek 
pÛstu. Pfii pomy‰lení, Ïe jiÏ zakrátko nasta-
ne dlouh˘ pfiedvelikonoãní pÛst, si kaÏd˘
dopfieje dosytosti bujarého veselí, zpûvu,
tance – a pochopitelnû i jídla a pití.
Tradiãnû chodí obcemi fa‰ankov˘ prÛvod
masek, kter˘ konãí masopustní zábavou.

Chodí se od domu k domu, úãastníci reje
jsou poho‰tûni jídlem, pitím a obdarovává-
ni penûzi.  Nejtypiãtûj‰í maskou je Medvûd
s medvûdáfiem, dále pak maska tzv. Klibna
– ‰iml, kobyla, koníãek, ve kterou jsou
ukryty vût‰inou dvû osoby, ale také nechybí
bába s nÛ‰í, Îid s pytlem, kominík se Ïebfií-
kem, ‰a‰ek a masky rÛzn˘ch fiemesel.
Masopustní zábava vût‰inou konãí pfied pÛl-
nocí pochováním basy jako symbolika, Ïe si
muzikanti v postním období nezahrají. 

Masopustní veselí v na‰em regionu

JEDOVNICE

Sobota 14. února patfiila masopust-
nímu veselí. Nejinak tomu bylo
i v Jedovnicích, kde pestr˘ prÛvod ma-
sek za hudebního doprovodu místních
muzikantÛ od rána do pozdního odpo-
ledne procházel cel˘m mûsteãkem
a signalizoval pfiíchod pfiedvelikonoã-

ního postního období. Cel˘ vesel˘ prÛ-
vod veden˘ ozdoben˘m vozem a koní-
kem pana Mafiíka se tû‰il pozornosti
obãanÛ a byl hezk˘m zpestfiením toho-
to pozdnû zimního období a pfiíjem-
n˘m pfiíslibem jarních dnÛ.

Text a foto: Jitka Koutná

Pranostiky radí
* Kdo v masopustû moc dûlá, v létû to odleÏí. *

* Masopust na slunci, pomlázka u kamen. *
* Jedí-li se koblihy na slunci, 

budou se malovaná vejce jíst na peci. *
* Jsou-li o masopustû dlouhé rampouchy, 

je úrodn˘ rok na mouchy. *

SUCH¯

V malebné vesnici Such˘, jejíÏ
historie zaãíná pfied rokem 1754 
uprostfied nádherné neposkvrnûné
pfiírody Drahanské vrchoviny se
pofiád nûco dûje. Spoleãensk˘ Ïi-
vot zde není pouhou frází, ale pul-
zuje v hojné mífie po cel˘ rok.
Tentokrát na prahu jara, kdy teplé
sluneãní paprsky ohla‰ují poãátek
nového Ïivota a konec celodenních
mrazÛ, si tamní obyvatelé pfiipo-
menuli v˘znamn˘ svátek, jehoÏ
poãátky pocházejí z fiímského ná-
boÏenství a sahají do 13. století.
Stfiedovûk této lidové zábavû pfiíli‰
nepfiál, aÏ kolem osmnáctého sto-
letí zaãaly taneãní zábavy – reduty
- urãené zpoãátku jen zámoÏnûj-
‰ím, pozdûji byly pfiístupné pro
v‰echny.

Masopust jinak téÏ Vostatke,
Fa‰ank, Voraãky, Voráãí je podle
dávné tradice tfiídenní svátek, jeÏ se
v souãasné povrchní uspûchané do-
bû tak dlouho uÏ nedrÏí. Dnes k to-
mu musí staãit jeden den, pfieváÏnû
to b˘vá nûkterá únorová sobota
v období mezi dvûma postními do-
bami – vánoãní a velikonoãní.

Rej masek zaplavil 14. února.
2015 tuto v létû pfiedev‰ím rekreaã-
ní obec, jeÏ se v zimû vÏdy promûní
zase na ráj lyÏafiÛ - bûÏkafiÛ.
Zejména ty mûstské náv‰tûvníky
perfektnû upraven˘ch tratí v oslnivû
bílé snûhové pokr˘vce tradiãní 

ostatkov˘ prÛvod velmi pfiekvapil,
protoÏe tam se jiÏ dávné zvyky a
obyãeje bohuÏel vytratily a souãasní
obyvatelé je znají uÏ jen z vyprávû-
ní, filmÛ a dobov˘ch fotografií.
Mûst‰tí lidé tráví volné chvíle uza-
vfieni ve sv˘ch pfiíbytcích jako v
ulitách pfiedev‰ím pasivním konzu-
mem televizní kultury. BohuÏel –
není to dobré, kdysi vfielé mezilid-
ské vztahy berou za své.

Nápadité, pestrobarevné, vût‰inou
legraãní masky ov‰em netrpûlivû
vyhlíÏeli téÏ lidé v samotn˘ch do-
mácnostech. Dlouholetou tradici
zde udrÏují Ïeny z místního spolku.
Obejdou kaÏdé stavení, popfiejí 
hojnosti, okusí koblihy, ãi nûco ze
zabijaãkov˘ch dobrot a zapijí slivo-
viãkou. Ono obejít celou vesnici
s cca 450 obyvateli v leto‰ním ryze
zimním poãasí trvalo aÏ do veãer-
ních hodin. Z v˘tûÏku tohoto ostat-
kového reje bude 25. dubna 2015
pofiádán tradiãní Dûtsk˘ ma‰karní
karneval, na kter˘ se ti nejmen‰í jiÏ
moc tû‰í.

Je skvûlé, Ïe dávné tradice na
mnoha místech znovu oÏívají, obec
Such˘, kde Ïijí drsní, ale pohostin-
ní lidé ryzích povah, je toho pfiíkla-
dem.

Atmosféru leto‰ních ostatkÛ 
si mÛÏete prohlédnout na 

www.obecsuchy.cz.
Text a foto: Vladimír ·evãík

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

V Doubravici nad Svitavou kalendáfi
akcí na bûÏn˘ rok pravidelnû zaãíná
tradiãními akcemi, kter˘mi jsou
„Masopustní prÛvod obcí”, v závûsu
pak „Pochovávání basy”. To probûhlo
v Doubravici nad Svitavou v sobotu
14. února v místním kulturním domû.
Povídání, které mûl sestavené Ruda
Novák (faráfi), nemûlo chybu. VÏdy do
tohoto povídání zahrne v‰echny pod-

statné události (dobré i ty hor‰í), které
se bûhem roku udály v Doubravici.

Obû tyto stálice mezi jin˘mi akcemi
zaji‰Èují ãlenové TJ SOKOL oddíl kopa-
né. A nutno poznamenat, Ïe jak prÛvod
masek, tak pochovávání basy má mno-
ho pfiíznivcÛ, ktefií se tûchto masopust-
ních merend rádi zúãastÀují. A to je moc
dobfie. VÏdyÈ tradice se mají dodrÏovat!

Text a foto: Eva SáÀková


