
Foto: Deník 

  KUTNOHORSKO
Masopust na Kaňku u Kutné Hory
22. února od 9.30 před budovou bývalé radnice
  Průvod masek se vydá do uliček Kaňku. Do kroku od domu k domu  

bude vyhrávat živá kapela Věnovanka. Celý průvod bude ukončen 
před hospodou na Baště zastřelením medvěda.

  RAKOVNICKO
Masopust v Novém Strašecí
22. února od 13.00 na Komenského náměstí
  Na programu je jarmark, maškarní veselení, průvod, vy-

hlášení nejlepší masky, které na náměstí obdrží zdarma 
různé pochoutky, a vystoupení Divadla M z Duchcova 
a kapely Švejk band. Vedle stánkového prodeje děti bu-
dou moci trávit čas na ručním kolotoči nebo dílničkách. 

  MĚLNICKO
Mělnický masopust
23. února od 10.00 na náměstí Míru
  Masopust startuje tradičním trhem, ve 14 hodin se pak 

vydají masky na průvod městem, který vyrazí od kašny 
na náměstí Míru. Zastaví se v muzeu na představení a ob-
čerstvení. Dále bude pokračovat kolem knihkupectví Želví 
doupě, k informačnímu centru, kolem zámku a zpět na ná-
městí. Hrát bude Řeznická kapela, vystoupí i folklorní soubory 
Jarošovci a Jarošáček. Připraven je i doprovodný program pro 
děti

  KLADENSKO
Masopust v Hornickém skanzenu Mayrau
22. února
  Na akci vyrazí čtyři průvody
Průvod maškar z Podprůhonu: ve 13:00 vyjde z náměstíčka Viktora Stříbrného a pů-
jde trasou V. Burgra  Havířská  A. Suchého  V. Kratochvíla  Na Vyhaslém 
 přes Kamenný vrh  Lesní  směr Hornický skanzen Mayrau.
Průvod maškar z Tuháně: ve 13:00 vyrazí s obchůzkou po domech z Louky trasou 
ulice Lesní  Aeškerova  Revoluční  směr Hornický skanzen Mayrau.
Průvod maškar z Libušína: ve 14:00 vyjde od MÚ Libušín trasou Přemyslova 
 sídliště  ulicemi Františka Brzáka  Tuháňská  okolo střelnice a čističky odpad-
ních vod  směr Hornický skanzen Mayrau
Průvod maškar z Vinařic: vyrazí ve 13:30 od OÚ Vinařice a s obchůzkou po domech 
po trase V. ulice  ulicemi k Náměstí  Švermovská  9. května  Hornická  Hlavní 
 směr Hornický skanzen Mayrau
  Masopust pokračuje taneční zábavou v sále hospody Případov v Třebichovicích 

od 19 hod. (vstup již od 18 hod.) - zahraje kapela Podvobraz.

  PŘÍBRAMSKO
Masopust v Dobříši
22. února od 14.00 u dobříšské sokolovny
  Dobříšský masopust začíná u zdejší sokolovny. Průvod masek se vydá městem 

a skončí opět u sokolovny. Na děti budou po skončení průvodu v sokolovně připravené 
masopustní sibřinky.

  BEROUNSKO
Masopust v Zadní Třebáni
22. února od 9.00 na náměstí
  Účastníci Poberounského masopustu se sejdou na náměstí, kde je čeká pestrý 

program pro děti i dospělé, stylový jarmark se zabijačkou a soutěž o nejoriginálnější 
masku. Po poledni vyrazí průvod ulicemi. Od 20:00 hodin je ve společenském domě 
masopustní školní ples.

  NYMBURSKO
Masopust v Strakách
22. února od 10.00 u kulturního domu
  Masky mají k dispozici sál kulturního domu od 9.00 hodin k převlékání a líčení. Průvod 

půjde nejprve Zámostím a potom Vsí. Zahraje dechová kapela pod vedením Martina 
Dostála. Uskuteční se prodej zabíjačkových dobrot u autobusové zastávky. Budou 
také koláče. Masopustní zábava bude po ukončení průvodu v kulturním sále, zahraje 
kapela JEPLA.

  BENEŠOVSKO
Masopust v Jankově
23. února od 10.00
  Akci pořádá místní základní škola spolu s dobrovolnými hasiči. Starostka Jitka Jonsz-

tová předá principálovi pomyslný klíč od obce a poté vyjde průvod masek se zastáv-
kami u domů. 

  BOLESLAVSKO
Masopust v Bělé pod Bezdězem
7. března od 14.00 u budovy Městských kulturních zařízení
  Maškary se sejdou před 14. hodinou před budovou Městských kulturních zařízení 

na Masarykově náměstí. Průvod v doprovodu kapely BDO Václava Hašlera projde měs-
tem se zastávkou u  radnice, České brány, parkoviště u Atmosu. Končit bude v místní 
sokolovně, kde maškary přivítá dvouhodinový hudební program s kapelou Old Country 
band.

  KOLÍNSKO
Masopust ve skanzenu
23. února od 10:00 do 16:00 v kouřimském 
skanzenu
  Průvod tradičních masek doprovázený hud-

bou a tancem obejde skanzen třikrát během 
dne - v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Mezi 

obchůzkami budou připraveny za-
bijačkové dobroty, koblihy i likéry 
z Kouřimi. Děti i dospělí si v do-
provodném programu vyzkouší 
výrobu krepových růžiček, lauf-
rovských klobouků z papíru či 
výrobu malého vozembouchu. 

Masopusty ve středních Čechách


