
Masopust 

 

MASOPUST 
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to 
krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají 
zábavy, hostiny a maškarní průvody. 

Jiné označení pro masopust je karneval – jedním z vysvětlení tohoto slova je latinský 
původ a znamená to něco jako „dát sbohem masu“, než začne půst (více v dalších 
sekcí postní doby). Slavení masopustu může mít různé podoby, jinak ho prožívají lidé 
na venkově a jinak ve městě. 

Jak takový masopust probíhal dříve? (A někde třeba ještě probíhá.) 

Někdy se udává, že masopustní období trvalo již od slavnosti Tří králů (Zjevení 
Páně) do popeleční středy. Klasické masopustní období ale trvalo 3 dny před 
popeleční středou. Začínalo masopustní nedělí, kdy se rodina sešla k bohatému 
obědu. Poté se všichni chystali k muzice, kde se hlavně tancovalo, někdy až do rána. 
Také pondělí bývalo ve znamení tance, zábavy a veselí. 

Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Na tento den si každý připravil 
nějakou masku do průvodu maškar, někde se i hrála divadelní představení. Lidé v 
maskách obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě 
nechybělo malé pohoštění, dospělí často dostali i „něco pro zahřátí“, takže průvod byl 
stále veselejší. Mezi nejčastější masky patřili: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, 
kominík, bába s nůší a mnoho dalších. 

Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli 
vyzvání, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní přísný 
předvelikonoční půst. 

Dnes se již asi na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu, jako tomu bylo 
dříve. Ale asi většina z nás se v této době zúčastní nějakého karnevalu nebo 
průvodu maškar. Pro ty, kdo si nevědí rady s maskou a zároveň ji nechtějí koupit 
hotovou v obchodě, zde v nejbližší době nabídneme ke stažení několik tipů na 
výrobu jednoduché karnevalové masky. 

 



Nápady, kterými dětem přiblížíte masopust 
Víme, jak dětem vysvětlit, co je to vlastně masopust a jak ho pořádně oslavit? 

 

Masopust je doba veselí, legrace, hojnosti a hostin. Na takových hostinách se v 

českých krajích obvykle jí maso, tradičně je s masopustem spojena zabíjačka. Kromě 

masa, mezi nimiž dominují jitrnice a klobásy, jsou to ale i sladké pokrmy - 

masopustní koblížky či koláčky nebo šišky. Symbolem masopustu jsou masky a 

maškary, které tancují, zpívají a všelijak se veselí. Prima zábava, co říkáte? Pojďte si 

ji užít také s dětmi. 

 

Vyrobte si jitrnici 

Nejlépe na tučný čtvrtek, zvaný "tučňák". S tímhle dnem je spojená tradice co nejvíce 

se najíst a napít, aby byl člověk celý rok při síle. 

Vezměte starou ponožku nebo silikonovou podkolenku, vatu nebo rýži či zbytky látek, 

provázky a špejle. Ponožku naplňte vatou (bude krásně měkká) nebo rýží, dítě tak 

může hezky vnímat rozdíly v jednotlivých strukturách i váze. Oba konce zavažte 

provázkem a pokud máte i špejle, udělejte uzel, do kterého špejli zasunete. 

 

Zazpívejte si písničku a zatancujte si 

Vytáhněte všechny hudební nástroje a zazpívejte si s dětmi. Nebo dětem dejte do 

ruky vařečky a hrnce a nechte je pořádně vyřádit. Zazpívejte si s nimi písničku 

o posvícení. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso a zas maso, 

k tomu kousek pečeně. 

 



Upečte si masopustní koblihy 

Děti vám určitě rády pomohou. Odváží mouku, rozdrobí droždí, nalejí mléko a 

společně můžete pozorovat, jak se rodí a roste kvásek. A neroste jen kvásek, ale i 

těsto, které společně zaděláte a necháte na teple kynout. 

 
 

Zajděte se podívat do řeznictví 

Pokud se zrovna nechystáte na domácí zabijačku, můžete vzít děti na nákup do 

řeznictví. Mohou si tak prohlédnout jitrnice, klobásy a všechny ty dobroty, které, ač 

zrovna nepatří do dětského jídelníčku, patří rozhodně k masopustu. 

 

Masopust: Co to je a kdy se slaví? 
Svátek hodování, během kterého bylo třeba se opravdu dosyta najíst. Následoval po 
něm dlouhý čtyřicetidenní půst, zakončený Velikonocemi. Dnes je masopust spíše ve 
znamení karnevalů, maškarních plesů a všeobecného veselí. Užívají si ho malí i 
velcí. 

 

Vyrobte si masku 

Masky patří k masopustu. Je čas vytáhnout barvičky, nůžky, lepidla, krepový papír, 

zbytky látek a pustit se do toho. Nemusíte vyrábět složité masky. Úplně postačí, když 

si vyrobíte masku na oči a vdechnete jí něčí život - co třeba myška, kočka, medvěd 

nebo kůň? Nechte děti, ať masku vybarví a pak si společně můžete masky 

vyzkoušet. Maska má totiž mnoho tváří. Může být nazlobená nebo nešťastná a také 

veselá  

a rozpustilá nebo smutná. Můžete hádat, jak se asi maska právě "cítí" a vyzkoušet si 

tak s dětmi poznávání emocí. 

Pokud nemáte doma vůbec nic, z čeho byste masky vytvořila, sáhněte po barvičkách 

na obličej a masku dětem jednoduše namalujte. 

 

 

 

 

http://www.maminka.cz/clanek/nebojte-se-obcas-kricet-i-plakat-deti-potrebuji-vedet-ze-mate-emoce
https://mojebetynka.maminka.cz/clanek/masopust-je-tady-na-stul-patri-koblizky


Recept na masopustní koblihy 
Ahoj děti! Pokud vaše maminka nebo babička ještě nikdy nezkoušela smažit koblížky, zkuste 

ji k tomu přimět! Nevíte, o jakou dobrotu přicházíte! 

Recept na masopustní koblížky:  

Z tohoto předpisu vytvoříme 68 koblih, doba přípravy asi 3 – 4 hodiny 

Suroviny: 
1 kg hladké mouky 
12 dkg cukru moučky 
12 dkg másla 
6 – 8 žloutků 
6 lžic rumu 
8 dkg droždí 
asi 1/2 litru mléka do těsta a ¼ mléka do kvásku 
špetka soli 
citronová kůra asi z 1 citrónu 
vanilkový cukr 
povidla 
olej na smažení /asi 1,5 litru/ 
POSTUP: 

1. Utřeme dohromady cukr, máslo a žloutky. 

2. Kvásek vyrobíme ze ¼ litru teplého mléka, 1 lžíce cukru a 2 lžic polohrubé mouky. 
Nejdříve ohřejeme ¼ litru mléka ve vyšším hrnci, mléko nesmí být horké, jen vlažné. 
Droždí si rozdrobíme v hrnku, z ohřátého ¼ litru mléka odlijeme asi polovinu do 
droždí, které s mlékem rozmícháme. Ve zbytku mléka v hrnci rozpustíme cukr a 
přidáme 2 lžíce polohrubé mouky, nakonec vlijeme do hrnce rozmíchané droždí. 
Hrnec postavíme na teplé místo a zakryjeme poklicí. 

3. Přibližně po 20 minutách vzejde kvásek. 

4. K utřenému cukru s máslem a žloutky přidáme 1 kg přesáté hladké mouky, dále 
přidáme kvásek, 6 lžic rumu, sůl, citronovou kůru a vanilkový cukr. Do tohoto těsta 
přiléváme podle potřeby postupně mléko. 

5. Zaděláme těsto do hladka (zaděláváme asi 15 – 20 minut) 

6. Přikryjeme mísu s těstem utěrkou a necháme kynout přibližně ¾ hodiny 

7. Během kynutí si přichystáme pracovní plochu pomoučenou hladkou moukou a 
povidla nebo tuhou marmeládu 

8. Z vykynutého těsta odebíráme pomoučenou lžící malé kousky a ukládáme na 
pomoučenou plochu. 



9. Kousky těsta roztahujeme prsty stejnoměrně do všech stran a doprostřed klademe 
povidla. (Asi malou lžičku povidel). Povidla s těstem uzavřeme a tím se vytvoří malé 
kuličky. 

10. Necháme připravené koblihy kynout asi 30 /i více/ minut. 

11. Do velkého kastrolu nebo vysoké pánve (nebo fritovacího hrnce) nalijeme 1,5 litru 
oleje, zahřejeme na 170 stupňů a do rozehřátého oleje opatrně vkládáme vykynuté 
koblihy. Smažíme 3 minuty z každé strany tak, aby byla kobliha do půlky ponořená 
do oleje, zašpičatělou špejlí obracíme po 3 minutách a smažíme po druhé 
straně.  Hotové koblihy opatrně vyndáváme do mísy, kterou jsme předem vyložili 
ubrousky pro odsátí přebytečného tuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Říkej, co vidíš na obrázku.  


