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Masopust, masopustní doba začínala nedělí a končila Popeleční středou(40 dní 
před Velikonocemi), v pondělí nebo úterý se chodilo v maškarních kostýmech, vsí 
a  bylo shromažďováno pohoštění které se večer při veselicích konsumovalo, 
nesměl chybět medvěd a bába s nůší, do které byly dobroty(špek, vejce, kořalka) 
ukládány. 
Kirmst,Kirmes,Kirchweih, se slavily na Rychnově v polovině října, byly zvány také 
Kaiserkirmst, podle pověsti byl při své cestě Čechami císař Vilém II., překvapen 
že se v době sklizně na polích nepracuje ale v mnohých vsích hoduje a tancuje. 
Protože se slavilo v každé obci jindy a lidé obce obcházeli, protahovaly se oslavy 
neúměrně dlouho, císař údajně nařídil jednotný čas oslav na polovinu října. Je 
pravděpodobnější, že v době roboty nestrpěli tehdejší majitelé panství přílišné 
ztráty na svých majetcích. 
Jěště nějakou dobu před r.1900 bylo zvykem na tento svátek Bockstürzen(shoze- 
ní berana), kdy se z vyššího okna shodil živý beran a poté byl obřadně zabíjen, 
později byl tento zvyk pro utrpení zvířat  zakázán. Byl nahrazen tzv. zabíjením 
kohouta kde byli zpočátku používáni živí kohouti, s muzikou se táhlo na louku, 
vpředu šel chlapec a nesl kohouta. Na louce byly chlapcům a dívkám zavázány 
oči, zpravidla v páru, dostali cep na obilí a kdo kohouta trefil byl kohoutí 
král/královna. Potom se tancovalo a následně se konaly kohoutí hody. 
Další zvyk ve vsi bylo Klapern-chození s řehtačkami a frkačkami, mládež táhla na  
zelený čtvrtek vesnicí dům od domu a dělali velký hluk, bývali obdarováváni slad- 
kostmi, vajíčky a pečeným ovocem. Řehtačky nahrazovaly zvony které odletěli do  
Říma. Aufheben(polapení), jestliže hoch doprovázel svoji vyvolenou až do domu  
a tam chtěl případně zůstat, byl partou kamarádů její dům obklíčen a mladík byl 
vyveden ven kde se musel vykoupit patřičným obnosem na občerstvení dotyčných 
Slavit zásnuby nebylo na Rychnově zvykem,  narozeniny se slavily jen zřídka,  
a svátky jen skrovně. Zmiňován je také zvyk Federschleissen(draní peří,drbání), 
kde býval do místnosti, kde se sešly ženy a dívky za zdánlivě jiným účelem, 
vhozen starý hrnec s popelem, ve kterém byl i lístek s více nebo méně vtipným 
textem týkajícím se některé z přítomných. 
 
            
 

                                               
          
         obr.10: Velikonoční jízda na Rychnově 1935                               obr. 11:  Masopustní maškary 

 
 
  
 



 


