
KAPESNÍ PRŮVODCE ÚČASTNÍKA LIPENSKÉHO MASOPUSTU 2017- SOBOTA 25. ÚNORA  

Velevážené dámy, velevážení páni, milé děti, velectěné masky a případní čumilové z řad místních či přespolních. Tak jsme se dočkali. Pomalu nám končí 
období zabíjaček, bálů, veselic a nezřízeného  veselí. Zbývá nám poslední možnost si ještě zadovádět při masopustním průvodu a veselici. Letos je tento 
masopust o to významnější, že na nás hledí celá Evropa.  
 
Pokud čtete tyto řádky, tak existují dvě možnosti:  
 
A) Spletli jste si tento leták s letákem ze supermarketu a marně čekáte, kde se dočtete o 100% slevě 
B) Pravděpodobně se chystáte zúčastnit letošního masopustního průvodu buď jako divák (neboli „čumil“), aktivní účastník (neboli „maska“) nebo jenom jako 
doprovod svojí dětské ratolesti.  
 
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost A, tak:  
- Už dál nečtěte. Je to zbytečné. Přidejte tento papír k ostatním letákům, které máte doma. Vezměte si kabát a čepici a běžte všechny tyto papíry hodit do 
jednoho z modrých kontejnerů, které v naší obci jsou a slouží pro sbírání papíru.  
- Budete se nejen chovat ekologicky, ale navíc se nerozčílíte, že nemůžete využít žádnou slevu.  
 
Pokud jste si odpověděli ANO na možnost B, tak:  
- Čtěte velmi pozorně.  
- Zde uvedené informace se Vám budou určitě hodit, abyste se při Lipenském masopustním reji necítili bezradní a překvapení z toho co uvidíte a uslyšíte. 
  
Pokud jste nezvolil ani jednu z možností, tak:  
- Můžete klidně bez obav o své duševní zdraví pokračovat ve čtení. Neboť 11 z 10 psychiatrů doporučuje se alespoň na jeden den v roce stát bláznem, 
maskou nebo alespoň pobaveným čumilem.  
PROGRAM 
09:00 – sraz všech masek v Obecním domě (pozor neplést s Obecním úřadem, tam vás v tuto dobu nikdo čekat nebude) 
11:00 - sraz všech čumilů před Obecním úřadem neboť než se masky vydají na masopustní průvod obcí, tak musí nejdříve požádat starostu o povolení. 
Úřední razítko, je holt úřední razítko.  Jménem masek bude o povolení žádat RYCHTÁŘ (dobře si tuto postavu zapamatujte, neboť jde o jakéhosi moderátora 
celého masopustu, a když se Vám nebude cokoliv líbit, tak toto je ta pravá osoba, kde si stěžovat). Pokud starosta maskám povolení udělí (což zatím vždycky 
udělal), tak se všichni vydají  
na masopustní průvod. Pokud by ovšem povolení nevydal (což mu snad strach ani nedovolí), tak by tím byl celý masopustní průvod nepovolený – to nám ale 
stejně vadit nebude a průvod bude vykonán neboť zakázané ovoce chutná nejlíp.  
 



Přijďte včas!!!! Očekáváme velký nápor masek a čumilů nejen z Lipna a přilehlých dědin, osad a měst, ale očekáváme je taky z dalších členských i nečlenských 
zemí EU. Očekáváme delegace z Evropského i našeho parlamentu, senátu, krajského zastupitelstva a z mnoha dalších organizací jako např. Ligy na ochranu 
zvířat nebo Ligy lidských práv. V případě příjezdu delegáta Strany zelených prosíme o uvolnění místa k sezení, neboť mají právo sedět.   
11:38 – asi 18:00 – masopustní průvod obcí (čas je orientační, záleží na velikosti protivětru, rychlosti našich nohou, pohostinnosti a počtu místních 
navštívených a na dalších nepředvídatelných okolnostech)  
Průvod masek projde skoro celý intravilán obce a skončí u Hotelu BouCzech.  
POKUD CHCETE, ABY VÁS MASKY OBŠŤASTNILI SVOJÍ NÁVŠTĚVOU, OZNAČTE VIDITELNĚ SVOJE DOMY, NEBO MÁVÁNÍM PŘIVÍTEJTE PRŮVOD MASEK. 
POKUD BUETE CHTÍT OZNAČIT SVŮJ DŮM, POUŽIJTE K TOMU NEJLÉPE BAREVNÉ OZNAČENÍ V BARVÁCH OBCE LIPNO – ZELENÁ, MODRÁ A ŽLUTÁ. POKUD 
ZVOLÍTE VARIANTU MÁVÁNÍM, POUŽIJTE OSVĚDČENÉ PAPÍROVÉ MÁVÁTKO NEBO BÍLÝ ŠÁTEK. PŘÍPADNĚ MŮŽETE POUŽÍT TAKÉ FRKAČKU NEBO CINKÁNÍ 
ŠTAMPRLAT, ABYSTE PRŮVOD UPOZORNILI TAKÉ ZVUKOVÝM ZNAMENÍM, POKUD BY VÁS OMYLEM PŘEHLÉDL. NA UVÍTANOU MASEK JE DOBRÉ 
PŘIPRAVIT SI NĚCO CHUTNÉHO K ZAKOUSNUTNÍ A ZAPITÍ (doporučuje se kobliha, nebo teplá klobáska a domácí slivovička).  
Za vřelé uvítání a štědré obdarování si budete moci společně s maskami zatančit v kolečku, aby se Vás drželo po celý rok štěstí a dobrá nálada.  
19:00 – 02:00 – Masopustní zábava v restauraci Hotelu BouCzech spojená se zastřelením a pochováním Masopusta (čas je opět orientační, záleží na náladě a 
únavě účinkujících a diváků. Masopust bude před zastřelením  humánně uspán, aby netrpěl). K tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát kapela světového 
formátu Pajzl Band, která naší obec navštíví v rámci svého evropského turné. 
 UPOZORNĚNÍ EVROPSKÉHO KOMISAŘE PRO ZÁLEŽITOSTI SPOLEČNÉHO POSTUPU EU V OBLASTI MASOPUSTNÍ:  
Čtení tohoto letáku způsobuje závislost na masopustu. Nedoporučuje se číst lidem, kteří mají neustále špatnou náladu, neboť po přečtení tohoto materiálu o 
účasti na masopustu by  
mohlo dojít k prudkému zlepšení jejich špatné nálady a tím by mohli být vyvolány nevratné změny v jejich chování k lepšímu!!!!  
UPOZORNĚNÍ PŘEDSEDY KOMISE PRO ZKOUMÁNÍ (NE)PRAVDY: NE VŠECHNY INFORMACE A NÁVODY UVEDENÉ V TOMTO LETÁKU MUSÍ BÝT NUTNĚ 
PRAVDIVÉ!!!! ZMĚNA ROGRAMU VYHRAZENA  
 


