
březen/

PRONÁJEM

OUTSOURCING

SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

Letošní žďárský den taška-
řic v sobotu 22. února ovládl 
náměstí a přilehlé ulice. Masky 
se vlnily v  rytmu kubánské 
salsy a vzápětí poskakovaly na 
svižnou polku v podání Zele-
nohorských muzikantů.

� Lenka Kopčáková

Vše ale začalo předáním maso-
pustního práva a klíče od města. 
Když se vůdce maškar Ivan Hora 
zeptal starosty, zda je klíč i od 
městské pokladny, Martin Mrkos 
se smíchem opáčil, ať ani nechce 
vědět, od čeho všeho je...Staros-
ta musel rychle oddat snoubence, 

neboť Masopust se hlásil na svět. 
A jak to v tento popletený den bý-
vá, nevěstou byl břichatý muž a 
snoubencem žena. Za nemotorné 
pomoci legračních aktérů se Maso-
pust narodil. 

Muzikanti bujaře foukli do trub 
a průvod zamířil ke kostelu. Zde 
je farář Blažej Hejtmánek pohostil 
koblihami a stopečkou pro zahřá-
tí. Vtipně reagoval na žádost masek 
o oddání snoubenců. „Máte, co jste 
chtěli,“ smál se farář. Moderátor při 
loučení popřál, ať mu tam nahoře 
dobře berou telefony. 

Na vysokou loutku Masopusta si 
mohli Žďáráci napsat, co je štve. 
Napsali např. koruna vir a že není 

sníh. Muži se střídali v nesení klá-
tící se loutky, když přišla řada na 
starostu, neunikl rozpustilému šaš-
kovi, který lidem kreslil na tváře 
srdíčka a červené nosy. 

Pestrý průvod zamířil do Vesel-
ské ulice, kde opět čekaly koblihy, 
tekutá medicína a na parketu lekce 
salsy. Když muzikanti zahřímali, šlo 
se dál. Na pěší zóně uhnaní maška-
rádi vyzunkli připravené kelímky 
s pořádnou dávkou Havana drin-
ku a během chvilky se ještě více 
rozjařili. Kroky salsy se už nikomu 
nepletly a maskovaní vytvořili hada 
vlnícího se v kubánských rytmech. 
Při krátké zastávce zajásali nad 
stolkem s jednohubkami a maji-

tel domu spolu s přáním maškar 
obdržel na tvář pořádné srdce. 

Obnovená tradice Žďárské-
ho masopustu přilákala do ulic 
celé zamaskované rodiny. Oslava 
předjaří je tu. Děti byly unešené i 
z dobového kolotoče, na němž je 
vozily ručně vyřezávané koně ještě 
z předválečné doby. 

Až do podvečera se ti nejmladší 
bavili na karnevalu a dospělí večer 
o masopustní taneční zábavě v sále 
Active. 

„Mám radost, kolik lidí přišlo a 
hlavně, že nám přálo počasí,“ je spo-
kojena obnovitelka lidové tradice 
Lenka Šimo, která oblékla masku 
Lišky.  Více na str. 8

LETOŠNÍ Žďárský masopust rozparádila salsa a dobrá nálada. Had masek se klikatil pěší zónou. Foto: Lenka Kopčáková

Masopust letos přilákal celé rodiny


