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ÚNOR 2016 V ŽELEZNÝCH HORÁCH 

V měsíci únoru pokračuje 

v našem Železnohorském 

regionu plesová sezóna a na 

řadě míst probíhají kulturní a 

společenské akce vážící se 

k tomuto zimnímu měsíci – tj. 

hojně se konají tradiční 

masopusty a karnevaly. Proto 

i následující pozvání se váže 

k této tematice. Více informací 

o konkrétním programu je 

tradičně zveřejněno na 

webových stránkách MAS 

Železnohorský region.  

Jako „ochutnávku“ z pestrého programu karnevalů, masopustů a plesů Vám nabízíme pozvání 

na maškarní průvod a veselici do Třebosic. 

POZVÁNKA NA STAROČESKÝ MAŠKARNÍ PRŮVOD v Třebosicích 

Co takhle vžít se na chvíli do jiné role  a stát se na půl dne kominíkem, hostinským, 

lékařem, farářem, mnichem, vojákem, šaškem, kovářem, jeptiškou, princeznou, tanečnicí či 

snad některým zvířetem? Malí a velcí, staří a mladí, holky a kluci, ženy a muži, místní 

i z daleka jsou srdečně zváni na MASOPUSTNÍ PRŮVOD do Třebosic dne 6. 2. 2016 od 

13:00.  Tento průvod je již sedmnáctým ročníkem masopustního veselí.  

Průvod vyráží po předání práva starosty laufrovi, který má za úkol vést a organizovat průvod. 

Při té příležitosti se zastaví u každého domu a provede paní domácí – jako poděkování za 

masky a pohoštění, které paní domácí všem nabízí. K tanci a do pochodu hraje tradičně 

kapela pana Čermáka z Choltic. Masky tančí po 

celou dobu průvodu spolu i s návštěvníky, kteří 

přijdou podpořit masopustní rej. Zároveň si 

můžete v průběhu masopustního průvodu také 

zasoutěžit o ceny. Součástí masopustního průvodu 

bude probíhat autentický napínavý hraný příběh – 

kominík bude zastřelen za své hříchy, aby pak 

obživl díky vzkříšení panem hostinským po podání 

peprmintky. Toto a mnohem více vás čeká na masopustním veselí v Třebosicích, které bude 

zakončeno taneční zábavou až do ranních hodin. Přejeme vám příjemnou zábavu! 


