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Drváda prošla
Hústopéčemi.

město ožiló
rejem masek

. Kostýmovaný průvod se v sobotu
vydal nejen přes Dukelské

náměsti v Hustopečich
. Bavil desitky přihližejicich

domácich i přespolnich diváků
. ve městě se konal devátý ročnik

ma§opustniho veseli
. Nechyběla cimbálová muzika,

zabijačková jidla či tombola
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ZPRAVODAISTVÍ §atore pcrtáž

Hustopečemi kráčí dryáda. A voní pálenka

Masopustní veselí §e
od sobotního dopo-
ledne konalo v Husto-
pečích. Nápadité mas-
ky doplňoval zástup
přihližejícich ná-
vštěvniků, kteři přišli
za zábavou, zabijačkou
či pálenkou a vinem.

letos vůbec prvni akcí svého
dŤuhu na Břeclavsku. začíná
v deset hodin dopoledne.

Domáci i návštěvníci z
měst vzdálených desítky
kilometd v tu dobu při-
cháá do ulice Na Hradbách.
V místě hraje cimbálová
muzika, na hácích visi vy-
vržené prase. Nos nasává
vůni pálenky a vina, k uším
doléhá smich.

tombolu. "UIčitě 
jsem vy-

hrála, ale ieště nevím co.
Musím počkat na losováni,"
usmivá se nadšená dívka.

Masoupustní Veseli už
devátým rokem pořádá
hustopečská společnost M.s.
Quaúo a hotelo\,.ý komplex
Rustikal. veronika Kuklová,
hovořící za oŤganizátorský
tým, v}?ráví:,,Majit€lům
chyběla něiaká zimni akce,
Při kteIé,by se.liOF p§haylli

Přihlížející baví v PŤevle-
cích klaunů. ,,Chceme si akci
hlavně užít a zároveň vypa-
dat stlově. Kostým jsme
vybírali celkem dlouho. Pro
klalrny jsme se rozhodli di-
ky jeiich' veselosti, nechtěli
isme nic negativního," Ťíká
Petr chalupa. Manželka ho
doplňuje slovy, že se maso-
Pustu v Hu§topečích účastní
podřuhé. ,,Bavíme se, jsme
sppkojeDi,: přikyvuie IrennNa pJůVod a,několik ._,,



LUKÁŠ IVÁNEK

Hustopeče - zahŤát se
chce zabijačkovou poléV-
kou, ale ještě předtím
řekne: ,,Loni j§me s ka-
marádkou byly Za
šmouly, letos jsme
chtěly změnit barvu."

z Malie Vašulínové
se tak stala zelená

pečského maso-
pustu, který i€
podle Všeho

stánků se v doprovodu ro-
diče přicházi podíVat napřl
klad malá Darina vozdecká.
Líbi se jí rozličné kostýmy a

opomenout
nemuze

anl

á ochutnal'i dobré iídlo. Šlo
o spontánnl nápad, který se
nakonec uja1," vzpomíná
KukloVá.

Masky si od časného rána
chystaji zaměstnanci
z Hustopečí i jejich kolegové

z velkého MeziŤičí,
. s těmi před zahá-

jením reie pŤijíždí
autobus.

z Vysočiny
isou
i manželé
PetI a lrena

Chalupovi (na
snímku).

chalupová.
Krátce předtim než se

masky dávají do pohybu,
postává poblíž pódia s cim-
báIovou muzikou Renata
Hulvová. KVůli sobotní udá-
losti urazila téměř dvě stě
kilometrů. Je z ostravy.
,,Doporučovala to kamarád-
ka, která tady byla loni.
u nás se nic takového ne-
koná. Líbí se mi to, ie to v
menším rozsahu, ale fajn.
A co očekáVám? Hlavně zá-
bavu, smích..- A po dvanácté
hodině Prý otevŤou i Vinaři,"
liči žena.

Pruvod se dává do pohy-
bu. Děti i dospělí sahají po

mobilnich telefonech.

dryáda - ochránkyně
stlomů známá z řecké my-
tologie. Anebo třeba z české
pohádky Rachanda, V so-
botu se účastni husto-

Fotí.
Natáčí.

Hledai1 nejlepši
ZáběI.

Masky zase od
pořadatelů dostá-
vají na Zahřáti hlt
pálenky,

Tohle lidi
zkíátka bavi.
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