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Toto je informační email občanského sdružení SOSák. Pokud se vám
nezobrazují správně obrázky, použijte tlačítko "Webová verze" v pravém
horním rohu.Jestliže potřebujete upravit svůj profil nebo se chcete ze
seznamu příjemců odhlásit, můžete tak učinit níže.

Webová verze

SOSÁKOVY NOVINKY
LEDEN a ÚNOR 2018

Pranostika na leden:
"V lednu mráz těší nás, v lednu voda věčná škoda"

Milí přátelé a příznivci.
Nový rok je v plném proudu a masopust za dveřmi.
Moc se omlouváme, ale vzhledem k přípravám Masopustu rušíme
plánovaný polštářový klub i výtvarné techniky pro dospělé v měsíci lednu.
Pokud jste však po tvoření a sdílení dychtiví neváhejte navštívit SOSÁKOV o
sobotách a nedělích před masopustem . Vždy od 11h se tvoří a připravuje
všechno možné..........
Podrobnosti níže.
Děkujeme za pochopení, pomoc i podporu.
S úctou vaši SOSáci

MASOPUST ZA DVEŘMI! JIŽ 3.2.2018!
PŘÍPRAVA MASOPUSTU.
SOBOTA 20.1. a NEDĚLE 21.1 OD 11H
SOSÁKOV, Na Paloučku 21 a 70, Sibřina
Pro dobrovolníky zajištěno občertsvení

příprava a oprava masopustních kostýmů
https://mailchi.mp/365aebba461b/almgsy1n6e-2082325?e=b84a624072
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výroba kostlivce na hlásnou troubu
dozdobení dostihových koní
třídění a příprava odměn z Hit Hitu
a další nečekané masopustní nutnosti - vstupenky, lahve na opojné moky ......

SOBOTA 27.1. a NEDĚLE 28.1. OD 11H
SOSÁKOV, Na Paloučku 21 a 70, Sibřina
Pro dobrovolníky zajištěno občertsvení

stavba šapito a stanů - ČAS UPŘESNÍME, HODÍ SE ZVLÁŠTĚ MUŽSKÉ
POLOVIČKY:-)
příprava stolů , zdobení dvora
příprava slámy
příprava vozíků a traktůrků s loutkami
kompletace a ustrojení hlásné trouby
příprava prodlužek a el. vedení
a vše co jsme nestihli minulý víkend

Program a plakát masopustu na téma:
VOKO BERE aneb HAZARD VŠEHO DRUHU

NEVÁHEJTE , MASKY POŘIZUJTE I VYRÁBĚJTE A K MASOPUSTNÍMU VESELÍ SE
PŘIDEJTE

https://mailchi.mp/365aebba461b/almgsy1n6e-2082325?e=b84a624072
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Přijďte si společně s námi užít masopust 2018 plného neobvyklých, smyslných i tajemných
stvoření ,s kterými si v kole budete moci zatančit a pobavit sebe i ostatní. Jak vysoko při
tanci budete vyskakovati, toliko se vám lnu či obilí urodí (v našem případě se korunky
posypou).
Dovolujeme si připomenout, že masopust je starobylou zvyklostí, na níž se patří přijíti
řádně oděný, vyšňořený tedy k nepoznání přestrojený! Viz citát středověkého mravokárce:
https://mailchi.mp/365aebba461b/almgsy1n6e-2082325?e=b84a624072
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„Lidé nadělají si sukniček kožených, chlupatých, vlčích, medvědích, kozích, vepřových,
telecích, svinských, beraních psích, a tak se přetvoří, muži v roucha ženská a zase ženy v
roucha mužská se zobláčejí, larvami ďáblům podobní se činí. Zčerní se a zmaží sazemi,
kolomazí, smolou……..“

Jíti na masopust bez řádné masky se tedy dá počítati za značné
faux-pax!
Nemáte-li masky nebo kostým, nezoufejte, máme jich dost a rádi vám je zapůjčíme. O
víkendu 27. a 28.1. před masopustem si lze masku vyzvednout a dotvořit v SOSÁKOVĚ,
Na Paloučku 21 a 70 v Sibřině. Vždy zde někdo bude, neváhejte a volejte 724 256 253.
Budeme rádi, když se k nám připojíte, aby se nám všem v dalším roce dobře dařilo, vše se
obrodilo a veselo bylo. A pokud byste se k nám chtěli v našem masopustním úsilí připojit,
či nám nějak/něco přispět, budeme jenom rádi!

V masopustním průvodu a taškařicích se na setkání v ÚJEZDĚ, KVĚTNICI,
DOBROČOVICÍCH, SLUŠTICÍCH A SIBŘINĚ těší lid újezdský, květovzkvétajíci,

https://mailchi.mp/365aebba461b/almgsy1n6e-2082325?e=b84a624072
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dobročovický a SOSákovský
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