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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 17. dubna 2014, uzávûrka je 7. dubna 2014.

SDH Kfietín uspofiádal tradiãní ma-
sopustní pochÛzku. V leto‰ním roce

TakÏe spoleãné foto a 45.roãník ma‰karního prÛvodu TJ
Sokol Chrudichromy mÛÏe zaãít. Text a foto: Josef Bene‰

se jí úãastnil rekordní poãet masek,
zejména mlad˘ch lidí. Kapela pana
Doskoãila mûla nov˘ buben s bubení-
kem Václavem Bednáfiem. Fotografie

zachycují zaãátek pochÛzky pfied ha-
siãskou zbrojnicí.

Text: Ing. Jaroslav Doskoãil
Foto: archiv obce
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Skleniãka slivoviãky na zahfiátí pfiíjde vhod.

MASOPUSTNÍ  VESELÍ 
V NA·EM REGIONU

(pfiíspûvky od na‰ich ãtenáfiÛ)
Kfietín 22. 2. 2014

Chrudichromy 1. 3. 2014

I v Mladkovû to masopustním veselí
Ïilo. Foto: Zdena Boháãková

Mladkov 1. 3. 2014

Pfiípravy na pochÛzku vesnicí.

Leto‰ní masky.

Poho‰tûní k masopustu patfií.

Masopust ve Vranové se slaví prÛvodem masek jiÏ po
dvacet let. Leto‰ní roãník byl v‰ak pojat trochu netradiã-
nû, a to v duchu star˘ch lidov˘ch zvykÛ. Divadelní spo-
lek „Nahoì” zinscenoval pásmo písní a tancÛ, se kter˘mi
se pfiedstavil na sedmi zastaveních po celé vsi. Nejvût‰ím
tahákem byl jistû ‰avlov˘ tanec „Pod ‰able”, jehoÏ pÛvod
sahá aÏ do 15. století. Tanec je sloÏen z omezeného
mnoÏství vázan˘ch figur. Nejãastûj‰í formou tance je
kruh, ve kterém se taneãníci drÏí za ‰avle (meãe, palice)
opfiené o rameno. Hlavní choreografickou figurou je pod-
lézání pod ‰avlemi, proto „Pod ‰able”. „Masopust drÏí-
me, nic se nevadíme pospolu, proã bychom se hádali,
kdyÏ jsme se tak potkali pospolu. V dobrém jsme se se-
‰li, rádi jsme se na‰li pospolu. Dfiíve neÏ se rozejdeme,
je‰tû sobû pfiipijeme poznovu”. 

Masopustního veselí se ve Vranové zúãastnilo bezmá-
la 40 masek, ctící pradávnou tradici prÛvodÛ. 

Text a foto: R. Cichra

Vranová 1. 3. 2014 

Nejvût‰í lákadlo leto‰ního Masopustu - tanec „Pod ‰able”.

Originální vodník a vodnice.

„Obãerstvovací zastávky” jsou dÛleÏité.

Tû‰íme se na vás:
PO – PÁ 8 - 17 hod. 

a SO 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- sadbové brambory
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko


