Číslo 2/2013 únor

7. ročník

Krásný den, únor v Kolokoči se nesl v duchu masopustu. Rodiče s dětmi si totiž na masopust hráli. A jak, že se na
něj hraje? Vezmou se a přečtou knížky a pohádky s masopustní tematikou, navaří, napečou a sní se masopustní
dobroty, vyrobí se masopustní masky, zahrají se hry na klibnu či na medvěda a vyráží se do masopustního průvodu.
MASOPUSTNÍ KOLOČTENÍ – příprava do průvodu
7. února se děti předškolního věku v Koločtení dozvěděly o masopustních dnech a o tom, že na Maškarní úterý před
Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období, se chodívalo a mnohde i nyní chodí
do masopustního průvodu. Děti si poslechly pohádku o medvědovi, zahrály si na klibnu a podívaly na pohádku
o masopustu. Za domácí úkol dostaly, vyrobit si s maminkami doma masku.

MASOPUSTNÍ STONOŽKA
Se Stonožkou vyrazili (již z Koločtení připraveni) rodiče a děti 12. února 2013 do průvodu. Průvod masek vyrazil
v půl čtvrté z parkoviště u zdravotního střediska směrem na Křivdu. Povinnou výbavou každé masky byl hudební
nástroj a nutností bylo udělat co největší rambajs.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Průvodem šlo přes 30 lidí, z toho jich 25 mělo masku. V cíli, tj. na hřišti na Křivdě, si masky bujaře zaskotačily
na tamních atrakcích a poté se přesunuly před domy č.p. 171 a 173 (Hrdí, Klvačovi) a 177 (Trávníčkovi,
Macháňovi), kde se zahřály teplým čajem a posilnily přinesenými masopustními pochoutkami. Každá máma
připravila něco k snědku..

MASOPUSTNÍ MASKY
V průvodu skotačily velmi rozmanité maškary a to jak tradiční - medvěd, klibna, slamák, nevěsta, laufr, čert,
řemeslníci, tak i novodobé – šašci, berušky, čarodějky a strašidla.

MASOPUSTNÍ REJ

MASOPUSTNÍ DOBROTY
Hospodyně (nejen) z Křivdy připravily masopustní pohoštění pro 18 dětí a 16 dospělých. Nabídly klobásky, koblihy,
zamotaný uzený špek, chleba se sádlem, boží milosti, kynuté šneky, loupáčky, povidlové koláče a další laskominy..

MASOPUSTNÍ KUCHAŘKA
Na masopustním stole se sešlo mnoho pečiva a jiných dobrot. Všem moc chutnalo a tak si žádali jeden od druhého
recept. Na základě toho vznikla masopustní kolokočácká kuchařka, kterou ilustrovala Katuška Trávníčková z Křivdy.
Masopustní kuchařka je přílohou tohoto čísla Kolokočičin.

Skořicoví šneci

Loupáčky do loupáčkova

Masopustní koblihy
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