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Únor vůbec nemusí být smut-
ným zimním měsícem. Je to čas 
masopustu, tedy času od Tří 
králů do předvelikonočního 
období, spojený s plesy a kar-
nevaly. 

Jestli hledáte tip na výlet, pak 
zamiřte první únorovou sobotu na 
Veselý Kopec u Hlinska, do Soubo-
ru lidových staveb Vysočina. I když 
letošní masopustní úterý vychází až 
na 28. únor, rozverný průvod vyjde 
už nyní. 

Tradiční masopustní obchůzka na 
Veselém Kopci je doménou nadšen-
ců z Vortové u Hlinska a od roku 
2010 je na Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. 

Průvod vykročí v 10 a ve 13 hodin, 
u každé roubenky zatančí obřadní 
kolečko. Ženy a dívky by si ale měly 
dát pozor, aby je do kola nevzal med-
věd… Pak mohou rovnou chystat 
kočárek! Medvěd měl někdy i masku 
z hrachoviny, neboť hrách je symbo-
lem plodnosti. Typickými postavami 
masopustu jsou i ženich s nevěstou, 
neboť právě v té době se konávalo 
nejvíce svateb. Masopust ve skan-
zenu skončí v 15 hodin testamen-
tem hříchů, jichž se dopustila maska 
kobyly. Ta bude obřadně poražena. 

Průvod chodíval po vsi a vinšoval 
hospodářům bohatou úrodu. Za to 
fasoval kořalku, slaninu, či tradiční 
koblihy. Veselý den končíval v hos-
podě. Následovala Popeleční středa 

a šestitýdenní předvelikonoční půst. 
Pokud sobotní průvod masek 

nestihnete, historička SLS Vysočina 
Ilona Vojancová radí navštívit památ-
kovou rezervaci Betlém v Hlinsku. 
Jak pro ŽN vysvětluje, v jedné tam-
ních z roubenek naleznete expozici 
vesnických masopustních obchůzek 
a masek z Hlinecka. „Expozice jsou 
přístupné po celý rok, a školy mohou 
využít nabídky speciálních programů, 
nazvaných Živá historie,“ informuje. 
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MASOPUSTNÍ obchůzka masek 
na Veselém Kopci byla v  roce 2010 
zapsána mezi světové kulturní dědictví 
UNESCO. Foto: archiv SLS

Nastal čas rozverného
masopustu…

Po deset měsíců ve Žďárských 
novinách probíhala soutěž s 
mexickou restaurací Yucatan, kdy 
jste vždy tipovali správné odpově-
di na tři otázky.

Zároveň se tak mnozí dozvědě-
li zajímavosti z historie pokrmů a 
nápojů ze země prastaré mayské a 
aztécké kultury. 

Ve Žďáře nad Sázavou můžeme 
mexickou restauraci Yucatan nav-
štívit v Husově ulici č. 376/3, šik-
mo naproti hlavní poště. Její majitel, 
Jakub Cibulka, se originálním recep-
turám vyučil v Mexiku, přímo od 
domorodých kuchařů.

Hlavní cenou soutěže za všechny 
správné odpovědi byl Yucatanský 
talíř, specialita podniku, pro 6-8 lidí.

Jakub Cibulka čtenářům ŽN vzka-

zuje: „Děkujeme za velkou účast v naší 
soutěži a doufáme, že jste se u ní dobře 
bavili, a možná se i něco přiučili. Bylo 
pro nás milým překvapením, kolik se 
vás zúčastnilo a kolik správných odpo-
vědí jsme dostali. Proto jsme se nako-
nec rozhodli, že vítězové budou namís-
to jednoho dva,“ uvádí restauratér.

První Yucatanský talíř vyhrál účast-
ník, který jako jediný zasílal všech-
ny odpovědi správně po celou dobu 
trvání soutěže. Uvedl však jen svoji 
e-mailovou adresu. 

„Náš vítěz při této příležitosti vylo-
soval ze všech správných odpovědí dal-
šího výherce. Ještě jednou děkujeme, 
a doufáme že se dál budete účastnit 
našich akcí, které pro vás připr

avujeme,“ vzkazuje Jakub Cibulka.
 (PIYu-2L)

A TO JE první parta úspěšných řešitelů soutěže s mexickou restaurací Yucatan. 
 Foto: archiv J.C.

Soutěž s Yucatanem končí


