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S tín á n í a m lá c e n í kohouta. Zábava lidová v západní Evropě, v Německu,
v Anglii, ve Španělsku, ve Francii. Lid československý stínal kohouta
o svatbě, o masopustě, o velikonocích, o pouti, na obžinky, o posví
cení čili na hody. Doklady z XVIII. století. Stínali kohouta Pražané
u sy. Kateřiny, kde nyní blázinec, o posvícení svatováclavském. Obšírné
popisy r. 18d5 z Krkonoš. Tlučení kohouta na Králohradecku, po kra
jích českých, o posvícení podle Krolmusa. Stínání krocana (kruťáka,
indiána, ťopáka). Stínání kohouta ve Mšeně r. 1846 podle Fr. Stan. Hulicia. Stínání kohouta o posvícení v okolí Ještěda podle Kar. Světlé
r. 1869. Popis obřadu téhož na Náchodsku od AI. Jiráska, fieč mistra
popravního С. К m líka při stínání v Holotíně. Obyčej týž v okolí Nym
burka podle Dra V Dědiny. Slavnost na Jičínsku od J. Lišky. Ortel
kohouta^ Krokodára. Zábavy v Kunraticích u Jilemnice, na Litomyšlsku,
podle záznamu A. Tomíčka. Popis a vyobrazení od samouka V. Voleského ye Zhon u České Třebové podle zprávy J. Tykače. Zprávy, kde
se obřad stínání kohouta do nedávna po krajích československých udr
žoval. Úpadek zábavy té na Moravě, líčení Dra. V. Tille o stínání v Brně
1909. Stínání kohouta, zábava žákovská na Slovensku, na posvícení Ha
velské. — Stínání kohouta na svatbách, v Čechách (na Plzeňsků obšírný
popis od Dra. Jak. Sardy* popisy Krolmusovy), na Moravě, ve Slezsku,
na Slovensku, u Slovanů v Dolních Rakousích. . . .
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M lácení kačera, slepic. Zábava posvícenská, zvláště na Moravě oblíbená.
45
S tín á n í b erá n ka (ja rn ik a , skopce). Zábava na obžinky a:-o'posvícení.
Stínání berana v Korouhvi, ve východních Čechách, zápis prof. Hoška.
Stínání v Poličce a v okolí, ve Svojanově. Řeč a ortel při stínání berana,
jeho testament. Průvody při tom. Stínání beránka odhodech na Moravě,
zpráva Dra. J. Herbena. Písně při tomto obřadu podle Sušila a Bar
toše. Stínání berana na Hané (podle Skopalíka a Vyhlídala), na Slo
vácku (podle Bartoše, Klvani), na Záhorskú (podle Dra. Přikryla), na
Valašsku (podle Václavka), na Brněnsku (podle L. Bakešové). — Zabí
jeni »hodule« (vykrmené krávy pro posvícenskou hostinu)......................46—62
S h a z o v á n i kozla. Krutá zábava na sv. Jakuba, shazovali kozla s věže ko
stelní, radniční, z vykýře v hospodě. Zpráva z r. 1636 v listu šafářky
Doroty Jínové paní Zuzaně Černínové. Krev prý hojivá z kozla shoze
ného. Doklad u jesuity Barnera 1706. Vyobrazení shazování kozla
v Paprockého Oboře 1602. Záznam Retikův v Zieglerově Dobroslavu
1821. Popis obřadu z severních Cech 1846. Shazovali v Praze řezníci
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z věže u sv. Jakuba, ž pudy hostince »U černého dvora« na Pohořelci,
s věže kostela s v. Lazara vedle Novoměstské radnice, s věže u nových
mlýnů, s Vyšehradské skály atd. Shazování kozla se skal Prachovských
na Kokořmě, v Kostomlatech v Kolíně atd. Popis obřadu od AI. Jirá^ a Ličem z Litomyšlska od A. Tomíčka, od Frieda z Pelhřimova, od
K. V. Adámka z Hlinecká. Shazování kozla ještě r. 1895 v krajích česл
Shazování kozla na sv. Jakuba ve Slezsku v městě zvaném Kozel 63—72
T rh á n í hlavy husím (houserům), n a provaze pověšeným. Zábava oblí
bena mezi lidem evropským. Doklady ze Slovenska u Kollára a u В
Němcové. Jezdci, tovaryši řezničtí, snažili se utrhnouti hlavu, krk omo
taný motouzem ....................... ... ..............................................
J
73—74
Střílení mědvéda. Maškarádi masopustní na Hlinecku žertem zastřelují
medvěda hrachovinami ovinutého, po přečtení ortelu žertovného, ve
kterem škádlivě zbytky svého těla odkazuje........................................\
75
K ša ft a poručenství vepřka Korokota. Starodávný testament vepřka
odsouzeného na smrt, na zabíjačku, přešel z klassické literatury, z D ů 
vodní satyrické skladby, oblíbené ve středověku (Testamentum Grunnii
Corocottae Porcelli;, byl upraven za lidovou četbu zábavnou, v úpravě tes
tamentu a ortelů ostatních, již uvedených zvířat od pravo váných. Vepřek
odkazuje čtveračivě před zabíjačkou součásti svého těla. . . . .
76—79

Vyobrazení.
1 leský111 kohouta ve Zhoři u ^ eské Třebové. Maloval samouk Václav Vo2.
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Stínám kohouta na Měinicku 1869. Kreslil podie skutečnosti i . Levý !
leský111 kohouta Ve Zhořl u ^ eské Třebové. Maloval samouk Václav Vo
Stínání kohouta na Litomyšlsku
^ ....................
Stínáni beránka na hody (posvícení). Zábava moravských Žáhoráků*(Hanáku) v Drevohosticich u Přerova ............................_
v
Shazování kozla. Z knihy B. Paprockého, Òbora 1602...................
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