
     
 
 
 
 
 

 
 
 

Tisková zpráva 
 

Masopust ve Svitavách 
 

Masopustní  průvod  z Vortové 
   Podle Ottova slovníku naučného je masopust doba od Tří králů do Popeleční středy – je to doba 
svateb, plesů, zábav a bujarého veselí. Masopustní období končívá průvodem rozmanitých maškar 
s muzikou, které by měly dělat šprýmy a roztančit a rozezpívat celou obec. Nechybí pohoštění – 
koláče, chléb, kořalka. Poté začíná čtyřicetidenní půst končící o Velikonocích.  
   Únor bývá obdobím masopustních veselic, 
které se již po několik let nevyhýbají ani 
Svitavám. V sobotu 12. února odpoledne si 
na svitavském náměstí můžete užít si 
masopustního reje v podání skupiny 
z Vortové na Hlinecku. Zajímavostí je, že 
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO) připsala koncem minulého roku v 
keňském Nairobi na seznam nehmotného 
dědictví právě český masopustní průvod 
z Hlinecka. Na tento prestižní seznam se tak 
dostala právě skupina masek a muzikantů, 
která jezdívá pravidelně do Svitav. Masopustní obchůzka v Čechách i na Moravě patří k tradičním 
zimním venkovským obyčejům. Ne všude se však dochovala v původní podobě. Tradiční podobu si  
udržela právě na Hlinecku v obcích Hamry, Studnice a Vortová. Masopustní průvod v oblasti 
Hlinecka je spolehlivě doložen z 19. století, jeho kořeny jsou však ještě předkřesťanské. Průvod 
končí smrtí a zmrtvýchvstáním kobyly, což je rozšířený mýtus spojený s příchodem jara.  
 

Pravá staročeská zabijačka 
   Novinkou letošního Masopustu bude pravá česká zabijačka - poprvé na svitavském náměstí! 
Pro každý větší statek byla tradiční zabijačka poctivou a pravidelnou slavnostní událostí, a to 
především v době masopustu. A proto nebude letos chybět ani ve Svitavách. Atmosféru selského 
dvora vytvoří prostor s instalovanou rozporkou a dřevěnými neckami. Vzduch bude cítit kouřem z 
kamen, na kterých se vaří zabijačková polévka. Řezník s pomocníky budou porcovat pašíka, který se 
v průběhu odpoledne promění ve spoustu tradičních českých zabijačkových pochoutek. Po 14.hodině 
bude hotový ovárek a polévka, bude se připravovat prejt, kroupy, jitrničky a tlačenka. Přímo na 
místě se budete moci podívat, jak takové pochutiny vznikají, ale hlavně si je ochutnat.  
   Za kvalitu ručí vyzkoušený "pan řezník" Rosťa Kolovratník, maso bude pocházet ze soukromého 
chovu pana Kamila Pavliše z Hradce nad Svitavou.  

 
Všichni jste srdečně zváni! 
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sobota 12. února 2011 ve 14 hodin 

 
 
 

Program: 
 
14:00  U SPODNÍ KAŠNY 
zahájení průvodu 
 
14:10  U STARÉ RADNICE 
starosta města udělí povolení k obchůzce městem podle starého obyčeje 
 
14:30 U MOROVÉHO SLOUPU   
masopustní rej, muzika, tanec a veselí, porážení kobyly, zabijačka 
 
 
14:00 U MOROVÉHO SLOUPU   
Staročeská zabijačka 
rozporka s pověšenými půlkami prasete, ochutnávka ovárku, jitrnic,  tlačenky a zabijačkové polévky 
zalité slivovičkou  
ukázka výroby tradičních zabijačkových pochutin 
 
 
 
K poslechu a tanci hraje: 
Hlinečanka kapelníka Miroslava Jehličky 
Svitavská dechovka pod vedením Jaroslava Dvořáka 
 
 
 
Občerstvení  
Uzeninové a sýrové speciality, bramboráčky, halušky, trdelníky, na místě smažené bramborové 
lokny,  pražené ořechy, medovina, svařák a samozřejmě pivo 

 
 
Blanka Čuhelová, ředitelka MMG Svitavy 


