
 
 

Vstup na večerní tancovačku dospělí - 50 Kč, děti do 12 let zdarma. 
 
Další informace: 
 

1. Pokud chcete jít za masku a nechcete si ji vyrábět, zajděte kdykoli 
do pivovaru a domluvte se s Janou Jakubíčkovou. Propolis o.s. 
má již slušný šatník masek, z kterého Vám rádi některou 
zapůjčíme. 

2. Pokud si chcete s dětmi vyrobit masopustní masku, přijďte ve 
středu 30.1. a 6.2. na setkání Dětského klubu v MŠ Chříč od 16 – 
18 hod. Scházíme se každou středu – zpíváme, hrajeme divadlo a 
malujeme s dětmi, tentokrát se budeme připravovat na masopust 
– karneval. 
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Masopust na Chříči má již tříletou tradici! 
Na samém počátku bylo 
očekávání, a 
v uplynulých letech se 
obyvatelé obce rozdělili 
do dvou skupin – jedni 
se na masopustu více či 
méně aktivně podílí a 
druzí – maskám a 
průvodu ani neotevřou. 

Proto je třeba opakovat: 
masopustní masky jsou 

kulichové, šibalové a poťouchlíci, a samozřejmě se dožadují pití, koblížků 
a jiných laskomin, to však není na celém masopustu to nejdůležitější. 
Chtějí vám prodat česnek, zlato nebo zadrátovat hrnce? Ano i ne. Smysl 
celé věci spočívá v tom, aby se paní domu nechala provést v kole s někým 
ze skvělých tanečníků a pán domu ukázal, jak umí v kole držet nějakou tu 
masopustní čarodějku. Věřte, že i babička o holi omládne, když si zatančí 
s rybníkářem nebo dragounem, a naše pouliční kapela má připraven 
dostatek polek a valčíků, které se dají hrát dům od domu stále dokola. 

A tak se nestyďte, nedbejte na to, že není napečeno, že nemáte připraveny 
skleničky na tekuté pohoštění. Ono to není vždy nutné. Spíš si vymyslete, 
na jakou písničku si s maskami na zápraží „skočíte“, až na vás chasa 
zazvoní, zabouchá, a medvědář s medvědem budou cinkat řetězem. 

Abychom vás rámcově informovali o době, kdy k vám průvod dorazí, 
připravili jsme tentokrát trasu předem. Podle pohybu masopustního 
průvodu se nyní dá lépe odhadnout, kdy vás masky  navštíví.    

 Na tanec se těší Vaše maškary! 



 

Masopust – jak to bylo dříve 
Dnešní masopustní reje jsou především tradiční formou zábavy. Ačkoliv 
se původně několikadenní masopustní veselice zkrátila, k dnešnímu 
masopustnímu reji se zachovaly tradiční masky a některé zvyky ku 
pobavení v tuhé zimě. 
 
Existuje několik druhů tradičních masek, které nesmí chybět. 
Obecně každá maska má typický způsob chování, každá vyjadřuje 
určitý typ. Nezbytnou postavou je mluvčí masek, nazývaný 
tradičně laufr, ale i principál. Chodí v čele maškar, v každém 
domě jim vyjednává vstup, tančí s obyvateli domů a při zahájení 
obchůzky žádá o její povolení příslušného zástupce správy obce. 
Ke stabilním znakům laufra patří například kuželovitá čepice, 
přepásání šerpou, odznak moci (hůl, právo). 
S obyvateli domů tančí kromě laufra další stabilní postavy: dvě 
tanečnice a dále turci, jejichž kostýmy jsou výraznou stylizací 
historických vojenských uniforem. Obvyklé maškary masopustní 
dále jsou: medvěd obalený hrachovinou, s ocasem z povřísel, 
špičatou čepicí ze slámy; čert; žid má obrácený kožich, larvu s 
velikým nosem, přes záda pytel s hadry; kominík černě oblečený, 
jen v pantoflích a bílých punčochách, na hlavě na babku uvázaný 
bílý šátek, žebřík; žebrák a žebračka s klukem; medvěd a  
medvědář, jenž nese hrnec nebo plecháč na řetízku na ruce, s holí; 
jiná maškara s bezednou nůší a začerněným obličejem a maska 
kobyly. Kostýmy pošité útržky látek či barevného papíru a 
kuželovité čepice jsou příznačné také pro tzv. šašky nebo 
rybníkáře. Do masopustního průvodu se postupně dostaly i 
masky pohádkové: vodník, jezinky, víly atd. Dále jsou oblíbené 
rozličné masky zvířecí. 
 
Součástí obchůzek je zpěv, tanec masek u každého domu a 
dobrovolné pohoštění (tekuté i tuhé), vynášené maškarám i 

divákům z jednotlivých domů do dvora i na ulici. Během 
obchůzky se dělají nejrůznější rituály a zastavení, např. Pád 
kominíka a jeho obřadné pohřbení a následné oživení, což má 
znamenat odhození všeho špatného v obci a radostný začátek v 
nadcházejícím roce. Závěr obchůzky je spojen se symbolickým 
odsouzením a usmrcením některé masky. Na závěr následuje tanec 
masek a večer v sále taneční veselice pro celou vesnici. 
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12:45 – Na návsi začíná hrát masopustní kapela Der Šemster Got 
13:00 – Starosta předává klíče od obce masopustnímu průvodu 
13:15 – Všelijaké atrakce a soutěže pro děti i mládež, oheň, 
opékání buřtů, občerstvení, kapela 
13:45 – Průvod obchází vesnici po 1.trase – směr Slatina,  
14:15 – Běh o konec světa na návsi:  Závod družstev 
14:45 – Průvod jde 2. trasu - směr bytovky 
15:45 – Pád kominíka u bytovek, jeho zkáza a vzkříšení na návsi 
16:00 – Zatčení zločinců a 
jejich vedení na popravu 
16:15 – Průvod jde 3. trasu  
- směr Podskalí a Zvíkovec 
17:00 - Poprava zločinců u 
sv. Jana Nepomuckého 
18:00 – Otevřený bar v 
pivovaře 
18:30 – Koncerty pivovar:  

Císařpán (rakouské harmonikářky s hospodskou písní) 

Der Šemster Got (židovská píseň k tanci  i poslechu) 

Le train bohéme (český tramp-gypsy swing) 


