DOBŘÍKOVSKÝ MASOPUST 2017
ANEB JSME PIVNÍ KULTURA

-------------------------------------ORGANIZAČNÍ VÝBOR DOMA
(DObříkovský MAsopust)
VÁS ZVE NA 11. ROČNÍK
DOBŘÍKOVSKÉHO MASOPUSTU

25. února 2017 od 13:00
RZY – začátek směr od Pardubic

--------------------------------------KAPESNÍ PRŮVODCE ÚČASTNÍKA
---------------------------------------

KAŽDÝ CHLEBA JE TRAGICKÝM PŘÍBĚHEM OBILÍ, KTERÉ SE MOHLO STÁT PIVEM,
ALE NEVYŠLO TO. HAPPY END TOČÍME V SOKOLSKÉM KLUBU

Velevážené dámy, velevážení páni, milé děti, velectěné masky a ctihodní čumilové,
vážení štamgasti a milovníci i odpůrci zlatavého moku.
Rok se s rokem sešel a znovu se přiblížil konec masopustu a nezbývá nic jiného,
než vyrazit do masopustního průvodu a ještě si zadovádět a alespoň na chvíli se
přizpůsobit bujarému okolnímu veselí a odpoutat se od starostí všedního dne.

LETOS ZAHÁJÍME PRŮVOD NA ZAČÁTKU RZŮ (SMĚR OD
PARDUBIC). SEJDEME SE NA ZAČÁTKU TÉTO MALEBNÉ A HRDÉ VSI
A PROJDEME JÍ CELOU A JEŠTĚ NÁVDAVKEM CELÝ DOLNÍ KONEC
DOBŘÍKOVA AŽ PO KONZUM.
Pro toho, kdo neví co je to masopust a co je to tradice pivní kultury, jsme připravili
tohoto průvodce. Omlouváme se těm, kteří čtou tohoto průvodce pravidelně. Takže
si nalijte sklenku nějakého dobrého, spodem kvašeného ležáku, sedněte si a
můžeme začít.

NOSNÝM TÉMATEM LETOŠNÍHO MASOPUSTU JE PŘIPOMENUTÍ, ŽE
JSME „PIVNÍ KULTURA“.
Rozhodli jsme se letošní Masopust zasvětit osvětě ‚Co je to pivní kultura, jaké jsou
její dopady do společnosti a jak ovlivňuje naše životy. Protože se jedná o rozsáhlé
téma, vybrali jsme pouze dva z mnoha možných pohledů a témat. Jsou to ‚Volby
a jak ovlivní pivní kultura výběr do zastupitelských orgánů‘ a ‚Reklama a
role piva v reklamě‘. Pojďme si tato témata rozebrat podrobněji.
VOLBY A JAK OVLIVNÍ PIVNÍ KULTURA VÝBĚR DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ
Po pečlivém přečtení volebních programů stran kandidujících do letošních říjnových
parlamentních voleb jsme se zklamáním zjistili, že žádná strana nevěnuje
dostatečnou pozornost otázce piva a pivní kultury. Některé strany toto nezmiňují
vůbec, což je ovšem stále ta lepší varianta, jelikož existují i strany, které se o pivě
vyjadřují odmítavě až nenávistně. Pojďme nahradit přiblblé vhazování lístků do
volebních uren a hlasujme pivem! Neustále si stěžujeme na to, že si neustále
stěžujeme, že akorát vysedáváme po hospodách a neangažujeme se. Z tohoto
bludného kruhu nevystoupíme jinak, než že z konzumace piva uděláme základní
pilíř občanské angažovanosti a základ politického systému vůbec. Před každými
volbami si prostě každá strana nechá navařit pivo, které ji typově nejlépe vystihuje
a to bude na čepu ve vybraných volebních hospodách. Přijdete, ukážete občanku
a natočeným a vypitým půllitrem dle svých preferencí máte splněno. Žádné složité
přepočítávání hlasů, druhý den se prostě sečtou prázdné sudy.
Jen si představte: Třešňový Kriek KSČM, černé lidovecké, kalný nefiltr ODS,
Babišovo řepkové (SORRY, JAKO…), Kalouskovo silně nachmelené, či
Sobotkovo nikterak výrazné obyčejné pivo…
Dovedeme si však představit, že by se proti této pivní demokracii, či beerokracii
mohlo objevit i několik námitek (byť patrně ne od čtenářů těchto stránek).
Například, že ne všichni způsobilí voliči pijí pivo. Nepijí no, v situaci, kdy polovina

populace není schopna jednou za 4 roky dojít k urně a hodit do ní lístek, se ale
podle nás pořád jedná o pokrok. Jednou za 4 roky jedno pivo podle nás snese
mnohem větší část populace, než ty současné volby.
REKLAMA A ROLE PIVA V REKLAMĚ
Možná, že jste si toho ani nevšimli. Ženy se v reklamách na pivo nevyskytují vůbec,
respektive spíše pouze jako objekty maskulinního chtíče, abychom použili
feministický slovník. Rozhodně však budete těžko hledat reklamu, kde by ženy pivo
pily. Nosí ho po deseti tuplácích v každé ruce, chladí se s ním a vylévají ho na sebe,
to ano. Případně ho otevírají partiemi, do kterých by to člověk znalý alespoň
základní anatomie rozhodně neřekl, ale ani v takových případech ho potom
nevypijí, pouze decentně odloží. Na ty nejhezčí pak podle tvůrců reklam pivo
dokonce funguje jako dokonalý feromon, který je přitahuje ke správným chlapům,
kteří ho pijí – přičemž samozřejmě zcela dle zákonů reálného světa platí, že jsou
přitahovány tím víc, čím více piva je daný břichatý a plešatějící alfasamec schopen
vypít.
Pokud jste dočetli až sem a myslíte si, že to, co čtete, Vás zaujalo, pokračujte
ve čtení bodem B. Pro ty, co si myslí, že to, co čtou, je vůbec nezajímá, tak
tento letáček hned netrhejte, ale postupujte dle pokynů uvedených v bodě A.
Vyhnete se tak nejen problémům s úřady, masopustním průvodem, ale Vaše
hladina pivního adrenalinu v krvi bude konstantní. Těm, co neumějí číst
a dostali se až sem, tak blahopřeji, ale Vy si klidně můžete prohlížet tento
letáček až do konce, bude to stejná zábava ze čtení jako doposud..

POKYNY PRO MASKY, ČUMILY A PIVNÍ FANOUŠKY
A – NEMÁM RÁD MASOPUST A JSME ALERGICKÝ NA CHMEL.
V žádném případě nevycházejte v době masopustního průvodu z domu. Nikam
neodjíždějte. Tím byste místní pořadatele a účastníky průvodu pěkně namíchli.
Označte viditelně svůj dům (například zatlučte všechna okna a dveře, nebo natřete
dům lahvově zelenou barvou), aby procházející průvod věděl, že se u Vás nemá
zastavovat, ani Vás nijak vyzývat k opuštění domu. Připravte pro účastníky, i přes
svůj odpor k masopustu a chmelu, před svým domem nebo chalupou pohoštění.
Vítány jsou různé druhy piv a pivních pochoutek. Jako zákusek mohou být koblihy.
Protože, jak říká starodávné přísloví – JEŠTĚ HORŠÍ NEŽLI ZMRAZKA JE
HLADOVÁ A ŽÍZNIVÁ MASKA.
Už dál nečtěte. Roztrhejte tento papír na malé čtverečky a smíchejte je s 0,5 litru
vlažného mléka. Přidejte 2 žloutky, cukr a mouku. Vše vložte do předem předehřáté
trouby a nechejte péct dle libosti. Po upečení, rychle snězte a vězte, že Vám bude
dobře. Pokud ne, tak příště nekupujte zkažené mléko a smrdutá vejce. Čerstvé
mléko můžete koupit u Houdků, pro čerstvá vejce jsou nejlepší nosná plemena
– česká slepice zlatá kropenatá, šumavanka, leghornka, vlaška nebo další. Pokud
se vám tento pokrm podařilo dobře upéct, tak buďte rádi, mohli jste také vyhořet.
Pokud jste vyhořeli nebo u vás právě hoří, tak volejte pojišťovnu. Hasiče nevolejte.
Pravděpodobně pečete na poslední chvíli, takže u Vás hoří 25. února. Místní hasiči
jsou všichni v masopustním průvodu, nebo doma spí po včerejší mimořádné
hasičské schůzi. Krajští hasiči nemají na výjezd peníze.

V JAKÉ PŘIJÍT LETOS MASCE?
Každý rok Vám radíme, jakou si máte vyrobit masku. Většinou rad nedbáte, takže
letošní rada zní:

DEJTE SI DVĚ AŽ TŘI PIVA A URČITĚ VÁS NĚCO NAPADNE
INSPIRUJTE SE V MÍSTNÍ HOSPODĚ
B – CHCI SE ZÚČASTNIT MASOPUSTU, A NEVÍM JAK MÁM POSTUPOVAT
-

Čtěte velmi pozorně. Pokud neumíte číst, stavte se s tímto dopisem
v Dobříkovské škole, u starosty nebo na nejbližší faře podle svého vyznání.

-

Zde uvedené informace se Vám budou určitě hodit, abyste se při
Dobříkovském masopustním reji necítili bezradní a překvapení z toho co
uvidíte a uslyšíte. A také abyste se včas dostali k tomu správnému půllitru.

C – JSEM ČLOVĚK BEZ VLASTNÍHO NÁZORU NA CHUŤ PIVA
I PRO VÁS MÁME DOBROU ZPRÁVU. ZŮSTAŇTE BĚHEM MASOPUSTU DOMA. AŽ SE
VŠE PŘEŽENE, NAVŠTIVTE JAKÝKOLIV SEKRETARIÁT NĚJAKÉ ETABLOVANÉ
STRANY, UVÍTAJÍ VÁS S OTEVŘENOU NÁRUČÍ. LIDI JAKO VY POTŘEBUJÍ JAKO SŮL.
POKUD MÁTE OSTYCH, ZKUSTE TO NA NĚJAKÉM ÚŘADU NEBO U NOVĚ ZŘÍZENÉHO
STÁTNÍHO ÚŘEDNÍKA MONIHLI BYSTE SI VYSLOUŽIT STÁTNÍ DEFINITIVU.

Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme
poznovu!

MASOPUST – ZVYKY A TRADICE
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) byla doba od Tří králů do Popeleční
středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené
s radovánkami a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných
lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. O masopustních
radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši dávní
předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy církvi
trnem v oku. Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než-li
dnes. Každý se snažil si užít masopustních kratochvílí, jak nejlépe uměl. Veselil se
bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky
a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští
králové v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy, na kterých hodovali se všemi
pozvanými.
Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová pečeně se zelím a knedlíky. Také se
nemělo hledět na nějaký ten džbán piva. Na tučný čtvrtek si každý měl dopřát tolik
piva a mastného jídla, co snesl. Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla tak
dlouho očekávaná masopustní neděle.
Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci
na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat
vrata statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde už na ně čekali
muzikanti se svými nástroji. Pivo teklo proudem, z bot tanečních páru se jen kouřilo
a veselého křiku neubývalo ani v časných ranních hodinách.
Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. "mužovský
bál". Na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit
s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali,
protože furiantští sedláci na nějakou tu zlatku nehleděli.
Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním dnem. Byl to také tolik očekávaný den maškar,
již bylo všude plno. V průvodu maškar bývaly figury nejrůznějšího druhu. Čím byla
maska pitvornější, tím budila větší pozornost. Zúčastňovali se ho různé masky a ať
už šlo o četníky, žebráky, cikány nebo jiné maškary, hlavní postavou byl většinou
šašek. Jeho oděv byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl špičatou
šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na odhánění nemaskovaných. Jinak tomu bylo
v Hroznětíně, kde byl ústřední postavou průvodu medvědář s medvědem. U
každého stavení hudba zahrála dva až tři kousky. Maškary byly většinou
odměňovány koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím a penězi. Masopust byl
zakončen tradičním "pochováním basy", které symbolizovalo na 40 dní konec
tanečních a hudebních veselic.

PROGRAM DOBŘÍKOVSKÉHO MASOPUSTU – 2017
12:30 - 13:00 – sraz všech „masek“, „čumilů“ a kapely. Čekáme
Vás na začátku Rzů směrem od Pardubic. V případě dobré nálady
místních obyvatel bude možné navštívit jejich terasy a kuchyně,
a tam shlédnout putovní výstavu „Jak se pije pivo na venkově na
začátku 21. století.“

13:01 – začátek masopustu
Než se masky vydají na masopustní průvod obcí, tak musí nejdříve požádat
STAROSTU o povolení. Jménem masek bude o povolení žádat RYCHTÁŘ MASEK
(dobře si tuto postavu zapamatujte, neboť jde o jakéhosi moderátora celého
masopustu. Když se Vám nebude cokoliv líbit, tak toto je ta pravá osoba, kde si
stěžovat. Možná snese i nějakou tu urážku).

13:15 – asi 17:00 – masopustní průvod obcí
(čas je orientační, záleží na velikosti protivětru, rychlosti našich nohou, vlivu
návykových látek, pohostinnosti a počtu místních navštívených a na dalších
nepředvídatelných okolnostech)
Průvod masek projde CELÉ RZY A DOLNÍ KONEC DOBŘÍKOVA AŽ PO
KONZUM.
Pro dobrou náladu, a také aby se lépe šlo, bude hrát skupina speciálních
masopustních hudebníků – CHOCEŇAČKA.
Během průvodu bude RYCHTÁŘ společně se svými pomocníky obcházet jednotlivé
domy na vytyčené trase.
POKUD CHCETE, ABY VÁS MASKY OBŠŤASTNILY SVOJÍ NÁVŠTĚVOU,
OZNAČTE VIDITELNĚ SVOJE DOMY, NEBO MÁVÁNÍM PŘIVÍTEJTE PRŮVOD
MASEK. POKUD BUDETE CHTÍT OZNAČIT SVŮJ DŮM, POUŽIJTE K TOMU
NEJLÉPE BAREVNÉ OZNAČENÍ. POKUD ZVOLÍTE VARIANTU MÁVÁNÍM,
VIDITĚLNĚ MÁVEJTE. PŘÍPADNĚ CINKEJTE PIVNÍMI LAHVEMI NEBO
PŮLITRY, ABYSTE PRŮVOD UPOZORNILI TAKÉ ZVUKOVÝM ZNAMENÍM. NA
UVÍTANOU PŘIPRAVTE NĚCO CHUTNÉHO K ZAKOUSNUTNÍ A NA SVLAŽENÍ
HRDLA. MYSLETE TAKÉ NA TO, ŽE MEZI MASKAMI BUDOU DĚTI.
PŘIPRAVTE NĚCO NA ZUB I PRO NĚ.
DOPORUČUJEME VYJÍMEČNE I NEALKOHOLICKÉ PIVO PRO ŘIDIČE.
!!!!! A POZOR, TI KDO OTEVŘOU, BUDOU NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI REFUNDACÍ
VE FORMĚ SPECIÁLNÍ EDICE DOBŘÍKOVSKÝCH PIV - RZOVSKÉ MOČIDLO
A DOLNODOBŘÍKOVSKÝ LEŽÁK – DLE MÍSTA BYDLIŠTĚ DANÉHO OBČANA.
Poté si budete moci společně s maskami zatančit v kolečku, aby se Vás drželo po
celý rok štěstí a dobrá nálada.
Takto půjde průvod masek za doprovodu kapely dům od domu.
UPOZORNĚNÍ: Protože se budeme pohybovat po krajských komunikacích
nevalné úrovně, tak dávejte rodiče pozor na svoje ratolesti. Průvod bude
sice oficiálně nahlášen POLICII ČR, ale jak známo POLICIE POMÁHÁ
A CHRÁNÍ, JEN TO NENÍ NĚKDY VIDĚT. Dále prosíme, abyste kolemjedoucí
auta nepřepadávali, ani jim do hrdel nelili místní nebo jakékoliv pivo.

Pokud se budete chtít s projíždějícími řidiči podělit o radost z právě
probíhajícího masopustu, můžete jim nabídnout vodu, čaj, případně nějaké
nealkoholické EUROpivo.

17:00 – 20:00 – zakončení masopustu spojené s pochováním basy
v sokolovně a VEPŘOPOCHOUTKAMI POD DOHLEDEM VETERINÁŘE (čas je
opět orientační, záleží na náladě a únavě účinkujících a diváků).
VEPŘOPOCHOUTKY: Bude možné ochutnat pravou nefalšovanou prdelačku
a OVAR PANA ROUHY ze statného domácího pašíka, poraženého dle norem EU.
K tanci a poslechu bude vyhrávat kapela CHOCEŇAČKA a ostatní přizvaní umělci.
!!!!!! POZOR, POZOR – DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!!
KAŽDÁ MASKA DOSTANE SPECIÁLNÍ POUKÁZKU NA ODBĚR A KONZUMACI
DLE NAŠEHO VÝBĚRU.
POKUD SE PODAŘÍ SEHNAT POTŘEBNÁ POVOLENÍ (NA TOMTO PRACUJE
TÝM ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ JIŽ OD MINULÉHO MASOPUSTU) A POKUD
TO DOVOLÍ POČASÍ, TAK TENTO ROČNÍK MASOPUSTU VSTOUPÍ DO DĚJIN
A POTVRDÍ POVĚST AKCE, KDE SE TRADICE A MINULOST SNOUBÍ
S MODERNÍMI TRENDY 21. STOLETÍ. NEPŮJDE O NIC MENŠÍHO, NEŽ ŽE,

CELÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD
SUPERMODERNÍM DRONEM.

BUDE

MONITOROVÁN

PRO TY, KDO BY NÁHODOU NEVĚDĚLI CO JE TO DRON, KRÁTKÝ POPIS:
Dron, kvadrokoptéra, hexakoptéra, multikoptéra…ještě před několika lety takřka
neznámé pojmy, které většina z nás znala pouze z večerního zpravodajství, kde
jsme byli informováni, že vojsko spojených států a dalších vojenských velmocí
vyvíjí bezpilotní letouny pro monitorovací, průzkumné, či špionážní operace v hloubi
nepřátelského území. Tato doba však pominula. Ne snad že by světové armády
drony přestaly vyvíjet (právě naopak), ale čím dál více se hovoří o využívání dronů
pro komerční a hobby účely….. A TO JE NÁŠ I NÁŠ PŘÍPAD 

PIVNÍ MOUDRA
Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích.
Jára Cimrman
Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho
upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.
Tadeáš Hájek z Hájku
Pivo je důkazem toho, že Bůh nás miluje a chce, abychom byli šťastní.
Benjamin Franklin

KDYŽ MASOPUST,
TAK JEDINĚ TEN V DOBŘÍKOVĚ A JAKO MASKA.
(vzkaz pro pořadatele masopustu okolních obcí a čumily)

TEPRVE S PIVEM JE ŽÍZEŇ KRÁSNÁ.
DALŠÍ SROVNATELNÉ AKCE V EVROPĚ V TERMÍNU 25. ÚNORA
 V TÉTO OBLASTI ZATÍM NEMÁME KONKURENCI 
------------------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ PŘEDSEDY EVROPSKÉ KOMISE PRO ZKOUMÁNÍ (NE)PRAVDY: NE
VŠECHNY INFORMACE A NÁVODY UVEDENÉ V TOMTO LETÁKU MUSÍ BÝT NUTNĚ PRAVDIVÉ,
STEJNĚ JAKO BRUSELSKÉ NORMY!!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. ZRUŠENÍ PROGRAMU
JE NAOPAK PRAKTICKY NEMOŽNÉ. AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÝ PODMÍNEK I V PŘÍPADĚ
ROZPADU EUROZÓNY NEBO ČÍNSKÉ OBCHODNÍ BURZY V TAIPEI.
UPOZORNĚNÍ PŘEDSEDY EVROPSKÉ KOMISE PRO ZKOUMÁNÍ POLITICKÉHO VLIVU
MASOPUSTU: POLITIKOVI, KTERÝ SE ALESPOŇ JEDENKRÁTE ZÚČASTNÍ DOBŘÍKOVSKÉHO
MASOPUSTU, REÁLNĚ HROZÍ, ŽE BUDE V NEJBLIŽSÍCH VOLBÁCH ZVOLEN POSLANCEM NEBO
SENÁTOREM. ZEPTEJTE SE SENÁTORA PETRA ŠILARA, KTERÝ NÁŠ MASOPUST PRAVIDELNĚ
NAVŠTĚVUJE. ZA COŽ MU DĚKUJEME. A BYL ZVOLEN SENÁTOREM.

