
POUŤOVÁ ZÁBAVA SE STAVĚNÍM 
MÁJE 
              Velikými událostmi v současném kulturním životě obce morašické jsou tradiční poutě a 
posvícení. Poutě a posvícení mají v obci velikou společenskou a kulturní váhu a v minulosti se 
prožívaly také mnohem duchovněji. Obě události mají dlouholeté tradice s křesťanskými kořeny. 
Skoro každá obec má kostel zasvěcený některému ze světců. Zdejší je zasvěcen svaté Anně, jejíž 
svátek připadne na 26. července. V neděli, která po tomto datu následuje, se v Morašicích slaví 
tradiční svatoanenská pouť. Dříve lidé z okolních vesnic na poutě putovali pěšky a od tohoto slova 
„putovat“ vznikl i název pouť. Nyní se na tuto pouť lidé sjíždí převážně svými osobními auty.  Při 
pouti a hodech vesnice doslova ožije a dění probíhá následovně. 
         V sobotu dopoledne, den před poutí, přivezou mladí kluci na traktorové vlečce z lesa máji. Když 
ještě ve vesnici byly koňské potahy, tak se pro máji jezdilo s nimi. Přivezení máje do vsi byl vždy 
nezapomenutelný prožitek pro aktéry i přihlížející. Do vesnice se přijíždí se zpěvem. Po přivezení 
máje se z kmene smrku sloupne kůra a ponechaný vršek máje mladé dívky nazdobí pentlemi 
z krepového papíru v různých barvách. Takto připravenou máji mládež společně s dospělými 
odpoledne postaví. Když ještě nebyl taneční plac vydlážděn, tak se pro máji kopala ručně jáma, 
taneční plac se posypával jehličím a ohraničoval malými májkami, nazdobenými také pentlemi. 
         Již od pátečního odpoledne se začínají sjíždět do obce pouťoví hosté. Za starými rodiči přijedou 
jejich děti s rodinami. Známí, příbuzní a přátelé většinou přijedou až v neděli. Během celého týdne 
předcházející pouti, či posvícení celá vesnice ožije. V chalupách se poklízí a peče pouťové cukroví. 
V neděli se připravuje slavnostní oběd. Před obědem jdou věřící do kostela na pouťovou mši. Na této 
slavnostní bohoslužbě hraje místo obvyklých varhan dechová kapela. V posledních letech již tradičně 
dechová kapela Venkovanka. Při mši se zpívá píseň „Ejhle oltář“. Na konci jak pouťové, tak 
posvícenské mše svaté dechovka zahraje Svatováclavský chorál, papežskou hymnu a Státní hymnu 
České republiky, která v kostele vyzní opravdu nádherně. V poslední době je to v obci jediná 
příležitost, kdy si morašičtí občané mohou státní hymnu zazpívat společně. Zároveň se tím dává 
najevo, že i věřící tvoří součást tohoto státu. Po ukončení slavnostní mše pak kapela zahraje před 
kostelem několik skladeb k poslechu. Muzikanti se pak přemístí do pohostinství. Chvíli zde setrvají, 
přítomným zahrají k poslechu a společně s mladými zavádějícími hochy, pak před polednem vyjdou 
do vsi zvát na odpolední zavádění. Každá rodina je pozvána na odpolední zavádění. Hoši při obchůzce 
každému nalijí k ochutnání víno, prodávají přitom losy na máji a do pokladny vybírají na muzikanty. 
Každý hospodář přispěje peněžní částkou podle svého uvážení. V poslední době však finanční částka 
sebraná po vesnici nestačí pokrýt ani náklady na kapelu. 
         Po obejití celé vesnice jdou muzikanti na oběd a po něm se všichni sejdou v domku stárkové. 
Chvíli, pobesedují a popíjejí. Mládenci dostanou na klopu saka, nebo na košili rozmarýnu s pentlí a 
seřadí se do párů. Kapela začne hrát pochod a celý zástup vyrazí k tanečnímu placu – k máji. Za 
kapelou jde první stárková se stárkem, jako poslední pak mládek s mládkovou. Pod májí mládež 
vytvoří kolo a stárková se stárkem několik kousků v kole zatančí sólo. V průběhu každého zahraného 
kousku jsou vyzvednuti na ramena a kapela zahraje tuš. V přestávce mezi jednotlivými kousky někdy 
mládež i zazpívá. Nakonec v kole zatancují všechny páry a následně je vyhlášena volná zábava. 
         Zavádějící jdou nejprve na první tanec vyzvat své rodiče. Pak jdou mladí hoši koupit své dívce, 
se kterou zaváděli, nějakou čokoládu, nebo jí zaplatí přípitek. Po zavádění je vylosován lístek s číslem, 
jehož majitel vyhraje máji. Hudba v neděli obvykle hraje do 20 hodin. V 70. a 80. letech minulého 
století si morašická mládež vystačila při zavádění sama, ročníky byly početné. V době současné je 
tomu jinak a někdy i polovina mladých je ze sousedních vesnic, nebo jsou kamarády a kamarádkami 
zavádějících. Hlavní zábavou pro menší děti jsou naopak kolotoče, houpačky a střelnice.  
 


