V českokrumlovském masopustním průvodu půjdou slavní vynálezci
Český Krumlov 6. 2. 2013
Objevy a vynálezy budou tématem karnevalového průvodu v Českém Krumlově, jímž v úterý vyvrcholí
pětidenní oslava masopustu. Koná se od 8. do 12. února a je mimořádný tím, že propojuje lidovou
tradici s městskou podobou této slavnosti, která připomíná benátský karneval. Proto už posedmé
patří k nejatraktivnějším akcím zimy v jihočeských městech.
Lidový ráz budou mít v Krumlově hlavně dny od pátku do neděle, které nabídnou bál, maškarní rej,
koledování a hodování. „Masopust patří k základním tradicím, které lidé mají v sobě – podstatou je
totiž hlavně se dobře najíst a pobavit. Není to nic umělého, tuto tradici lidé udržují sami a tak to má
být, díky tomu je životaschopná. Je dobře, že se do ní zapojuje víc pořadatelů, takže je podoba
masopustu v Krumlově opravdu pestrá,“ shrnul ředitel městského divadla Jan Vozábal. V průvodu
půjde opět v roli Masopusta, který dává průvodu se 14 zastaveními rytmus a řád.
Předehrami k této úterní parádě, která díky výtvarné propracovanosti vábí do města každoročně
stovky diváků, budou v pátek večer maškarní bál v restauraci pivovaru Eggenberg a v neděli
odpoledne dětský maškarní rej v Domě dětí a mládeže. V sobotu od 13 hodin připomene venkovské
obyčeje Doudlebská koleda na náměstí Svornosti.
Hlavním centrem masopustního dění se tuto sobotu 9. února stane vytápěný stan v pivovarských
zahradách, který bude patřit masopustní veselici s gastronomií a hudbou kapely Good Company.
Bude otevřený od 11 až do 22 hodin a stane se opět místem hodování a radosti. „Stan je vytápěný a
vejde se do něho až tisíc lidí. Už ho takto otvíráme počtvrté a pokaždé měl velký úspěch. Letošní
novinkou bude pět stánků, v nichž si mohou lidé i domů koupit zabijačkové speciality, sýry, uzeniny i
cukrářské výrobky,“ popsal Jiří Shrbený, člen správní rady Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov,
které je spolupořadatelem masopustu. Tuto akci vítá jako příjemné zpestření poklidného zimního
období ve městě UNESCO.
Zpestřením víkendového programu v Českém Krumlově je oblíbená akce Musea Fotoateliér Seidel,
kam se mohou v sobotu a v neděli přijít nechat vyfotit zamilovaní lidé - a nejen oni. Aby byly jejich
podobenky dokonale stylové, mají možnost si zde půjčit různé dobové módní doplňky, jejichž
sortiment muzeum opět rozšířilo. Valentýnské fotografování je velmi výhodné pro dvojice, které si
do konce letošního roku naplánují svatbu. Pokud se prokážou „Valentýnskými snímky od Seidelů“,
dostanou zde pak svatební focení zdarma. Tento unikátní fotoateliér nabízí fotografování pro širokou
veřejnost jen občas. Je třeba se předem objednat na www.seidel.cz, kde jsou i další podrobnosti a
termíny.

Široké téma bude mít v úterý 12. února průvod masek, které už od loňského léta vznikají ve zdejší
Základní umělecké škole, jejíž výtvarná dílna je proslulá. „Inspirují nás tentokrát objevy a vynálezy,
což je opravdu bezbřehé téma, které se dotýká každého. Byl to důvod prozkoumat osobnosti jako byl
třeba Leonardo da Vinci nebo Kryštof Kolumbus, zajímaly nás různé vědní obory, například lékařství,
potravinářství nebo doprava,“ vyjmenovala Jana Holcová, která na ZUŠ vyučuje výtvarný obor. Do
výroby masek se zapojuje i Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České a další výtvarně
nadaní zájemci.
Úterní průvod masek městem bude opět asi stočlenný - čtyřicet z nich se bude týkat nového tématu a
další z nich připomenou předchozích šest ročníků této oblíbené akce. S vynálezci proto půjdou také
zlatí Egypťané, Benátčané, postavy a zvířata ze Šumavy i domorodci z Afriky. Start je v úterý v 16
hodin u ZUŠ před kostelem sv. Víta. Odtud půjdou masky po trase: Horní ulice – náměstí Svornosti Široká ulice - Dlouhá ulice - Lazebnický most – Latrán - 1. zámecké nádvoří - areál kláštera Rytířského
řádu Křížovníků s červenou hvězdou, Tramín – Latrán - Lazebnický most - Radniční ulice – náměstí
Svornosti a zpět k ZUŠ. Diváci se mohou těšit i na takové objevy, jako je splachovací záchod, bicykl,
větrný mlýn, žárovka, přesýpací a kukačkové hodiny, sirky či celá sluneční soustava.
Celý program masopustu podrobně na www.ckrumlov.cz/masopust2013

