MAŠKARNÍ MERENDA
21. února 2009, Lány
Vážení spoluobčané, přátelé a děti,
zveme všechny malé i velké pohádkové bytosti na masopustní maškarní merendu v sobotu 21. února od 14.00 do 17.00 hodin
do sokolovny v Lánech. Přijďte s námi oslavit 2. narozeniny Klubu pro rodiče a děti - Domečku.

PROGRAM
Zápis soutěžících masek

14.00
14.00

15.00

Maškarní salón - malování na obličej a melírování vlasů
Nemáte líčidla pro vylepšení svého kostýmu? Rádi Vám pomůžeme v našem salónu.
Všechny barvy i laky jsou smývatelné vodou!

14.00

16.30

Maškarní soutěžení a tancování, rekordy a krájení narozeninového dortu

15.00

Vyhlášení nejhezčích masek

16.30

Pohádka „O Palečkovi“ z Divadla Kapsa

Pro nejmenší návštěvníky bude otevřená herna Domečku.
Nebude chybět občerstvení pro mlsné jazýčky.
VSTUPNÉ
Děti do 15 let 20Kč, všichni nad 15 let 50Kč, rodinné vstupné 110Kč (2 dospělí a 3 děti), zdarma děti z dětských domovů.
Výtěžek z merendy použijeme na provoz dětské herny v lánském Domečku.
Těšíme se na Vás
NAŠE LÁNY, občanské sdružení
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány-Vašírov
Na realizaci akce se podílejí:
Anna Hošková, Lány I Cukrárna Panenka, Tuchlovice I EuroAgentur Hotels & Travel a.s. – Hotel Classic Lány I Kamila a Tomáš Barochovi,
Lány a Maruška Benešová, Stochov I Kulturní komise obce Lány ve spolupráci s Divadlem Kapsa I Květa Bechyňová, Lány I McDonald's
Kladno I NAŠE LÁNY, občanské sdružení I Obec Lány I Pekárna Hošer, Nové Strašecí I TJ Sokol Lány I Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků Lány-Vašírov a další dobrovolníci.

DOMEČEK
klub pro rodiče a děti
Obec Lány

Tělocvičná jednota Sokol Lány

Masopust neboli karnevalové období. Masopust se slavil ve dnech předcházejících popeleční středě, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na masopust
býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také masopustní pondělí probíhalo
ve znamení zábavy a tance. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se
masopustní divadelní představení. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí. Téměř všude končila masopustní zábava
přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst.
Síť Mateřských center podporuje návrat lidových tradic do místních komunit.
Kolem 50 mateřských center napříč celou republikou pořádá tradiční i netradiční masopustní reje.

Masopustními obyčeji ožije Mírové náměstí ve Stochově
v pondělí 23. února 2009 od 14 hodin.

Maškarní merenda je součástí celorepublikové
masopustní kampaně „Masopust držíme, nic se nevadíme“
organizované Sítí Mateřských center.

Do masopustního průvodu se můžete zapojit
v úterý 24. února 2009 v Novém Strašecí. Průvod vychází
v 15.30 hodin od Základní umělecké školy z náměstí.

