
 

 

4. OSEČENSKÝ 

SOBOTA 29.2.2020 

24.2.2018 
OD 13 HOD NA NÁMĚSTÍ 

PRŮVOD MASEK MĚSTEM ZA 

DOPROVODU ŽIVÉ HUDBY 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 



CO JE MASOPUST? 

Slovem masopust se míní období od Tří králů po předvelikonoční postní období, často ale také jen poslední dny 
před tímto postním obdobím, kdy probíhají taneční zábavy, zabijačky, svatby. Těmto posledním dnům se také 
někdy říká fašank. Masopust je především obdobím, kdy je vše dovoleno. Maškary, šašci, démoni, blázni a různé  
další podivné figury ovládnou město a vše je podřízeno jejich vládě. 
Jedná se o zvyk s pohanskými kořeny, který se v jisté podobě slavil již starými Řeky, Římany i Slovany. Slavnost 
je v tomto podání předzvěstí jara a prací na poli. Bývá zvykem si tento den nevázaně užít, proto se také žádá 
o shovívavost starosta města. V kalendáři se masopustní období přímo váže na Velikonoce. Čtyřicet dní před 
Velikonocemi začíná postní období tzv. Popeleční středou. Právě úterý před Popeleční středou bývalo v minulosti  
dnem masopustního veselí. Dnes se většinou masopusty dělají v některém z víkendů kolem Popeleční středy. 
 
MASOPUST ZAČNE V OSEČNÉ 29. ÚNORA VE 13 HODIN. 
Hlavní postava oslavy, kterou je Masopust, jinak také Strakatej, bude žádat o povolení masopustu samotného 
Starostu ve 13 hodin u radnice. Poté se se svým průvodem ujme vlády nad obcí. Průvod pak za doprovodu živé kapely vyrazí 
směrem 
na svoji trasu, na každém zastavení se odehraje zhruba totéž: hospodář a hospodářka přivítá masopustní maškary, 
pohostí je, hraje hudba, zpívá se a tančí. Medvěd tančí s hospodyní. Ženich žádá požehnání od hospodáře. 
Kobyla provokuje, ras ji krotí. Hospodyně hostí masky a rozdává pamlsky. Přebytky se ukládají do vozíku, který  
bude nedílnou součástí průvodu.  
V kavárně U Víta bude následovat volná zábava v rámci vepřových hodů. K tanci i poslechu bude hrát Orion Band. 
 
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PRŮVODU! 
Připravte si nějakou vhodnou masku. Mohou se i dublovat, kromě Masopusta, Ženicha a Nevěsty. Může to být 
například Kovář, Řezník, Vodník, Hajnej, Selky. Masky mohou vycházet z místních řemesel, známých postav nebo 
zrcadlit vlastnosti lidí. Také mohou znázorňovat živly. Ideální je, když jsou masky tvořeny z přírodních materiálů 
a pokud možno vynechány plasty, guma a podobně. Chceme, aby v průvodu byly tradiční masky, vyhněte se prosím 
Mickey Mousům, Santa Clausům, Spidermanům, Sněhurkám a podobně. 
Vezměte s sebou také něco, co dokáže dělat hluk, ať je průvod slyšet. Bubínky, tamburínky, hrnce, pokličky, flétničky, 
valchy apod. 
 
UVÍTEJTE MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Pokud máte chuť, můžete průvod přivítat před vaším domem nebo na vašem dvoře. Pro váš domov to bude 
znamenat štěstí na celý další rok. Znamená to jen přichystat nějaké sladké občerstvení, třeba v podobě koblih, 
smažených šišek nebo koláčů, případně něco od masa. Dobrá by byla láhev alkoholu pro posílení maškar a voda, 
šťáva či limonáda pro ty, kteří pít nemohou. Nemusíte ale mít strach, že vás průvod přijde vyjíst. Vaše účast může 
být symbolická. 

 

MAPA PRŮVODU 
 

 

VŠEM OSTATNÍM, CO SE NEVEŠLI DO TRASY SE OMLOUVÁME, ALE Z ČASOVÝCH DŮVODŮ TO NENÍ MOŽNÉ. 

BUDEME ALE RÁDI, POKUD SE PŘIDÁTE K PRŮVODU NEBO PŘIJDETE POBÝT NA NÁMĚSTÍ 

 


