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Ostrava, 25. 2. 2019 

 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
XI. Masopust Ostrava 2019  
Úterý 5. března 2019 

Ostravské muzeum 

 

 
Prožijte XI. ročník Masopustu Ostrava v duchu renesanční komedie dell´arte! 

 

Ostrava – V úterý 5. března v 15 hodin bude v centru Ostravy zahájen již XI. Masopust Ostrava, jehož 

letošní motto zní „Znovuzrození v renesanci“. Ale už od 10 hodin bude na Masarykově náměstí otevřen  

V. Masopustní jarmark s domácí zabijačkou a dalšími dobrotami, který pořádá Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava. Masopustní oslavy zakončí v 19 hodin smuteční průvod s basou. Přijďte 

v maskách renesanční commedia dell´arte či benátského karnevalu i Vy a přidejte se k nám! 

 

Již pojedenácté oživne centrum Moravské Ostravy oslavami konce masopustu. Tato tradiční lidová slavnost, 

jejímiž organizátory jsou Ostravské muzeum a Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava ve spolupráci 

s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz se bude konat v úterý 5. března na Masarykově náměstí  

a v přilehlých ulicích.   

 

Nač se může veřejnost tento rok těšit, popisuje spoluorganizátorka akce a etnografka Ostravského muzea 

Markéta Palowská: „ Pro letošní rok jsme zvolili téma týkající se doby renesance. Doby, charakteristické 

návratem k antickým ideálům, k oslavě krásy lidského těla, lidského života a přírody. Stejně jako samotné 

slovo renesance znamená obnovu, návrat, znovuzrození, tak i v období masopustu čeká na své znovuzrození 

příroda, země, půda, matka živitelka. Prosby za dobrou úrodu, dobré zdraví, šťastný život v nadcházejícím 

hospodářském roce jsou základem všech masopustních zvyků, obyčejů a obřadů,“ a pokračuje: „Vedle 

tradičního ostravského masopustu, jehož jádrem je maškarní průvod ulicemi centra Moravské Ostravy, 

závěrečné Zabíjení kozla a Pochovávání basy bude moci veřejnost sledovat v hlavním programu na 

Masarykově náměstí již od 15. hodiny lidové divadlo ve stylu italské komedie dell´arte, která se zrodila právě 

v době renesance, na ni volně navazující hudební divadlo ve stylu karnevalu v Benátkách, poslouchat 

renesanční písně a tance, ale i regionální lidové tance v podání ostravských i mimoostravských dětských 

folklorních souborů.“  

 

„Důležitým aktem každého masopustu je slavnostní předání masopustního práva účastníkům maškarního 

průvodu a veškerého masopustního veselí. Ostravským maskám a maškarám právo předá starostka 

městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová, pod jejíž záštitou se letošní ročník koná,  

a která tímto navazuje v započaté tradici z předchozích let,“ poznamenává spoluorganizátorka akce Andrea 

Węglarzyová z Ostravského muzea a připomíná: „Oslavy konce masopustu vypuknou na Masarykově náměstí 

ale již v 10 hodin dopoledne, kdy se otevře pátý masopustní jarmark. Návštěvníci masopustu a veřejnost tak  
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bude moci zakusit zabijačkové a krajové speciality, regionální produkty, setká se s potulnými kejklíři, 

flašinetáři, pouličním divadlem, masopustními maškarami a to vše s renesančními melodiemi.“  

 

O programu a trase průvodu naleznete více na www.masopustostrava.cz, www.ostrmuz.cz   

 
 
 
Mgr. Markéta Palowská, Bc. Andrea Węglarzyová  
 

  
 

 
Popisky k fotografiím: 
1) Masopust Ostrava 2018, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum  
2) Masopust Ostrava 2018, maškarní průvod v obchodním centru LASO, foto Viera Gřondělová / Ostravské 
muzeum 
3) Masopust Ostrava 2018, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum  
4) Masopust Ostrava 2018, maškarní průvod v Husově sadu, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum 
5) Masopust Ostrava 2018, maškarní průvod v Husově sadu, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum 
6) Masopust Ostrava 2018, smuteční průvod s basou, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum 
7) Masopust Ostrava 2018, smuteční průvod s basou, foto Viera Gřondělová / Ostravské muzeum 
 
Fotografie lze s uvedením popisky bezplatně použít. 
 
 
 
Děkujeme za zveřejnění informací ve Vašich médiích. 
 
 
Bc. Andrea Węglarzyová 
Koordinátorka programů veřejnost,  
777 012 808, andrea.weg@ostrmuz.cz 
 
Ostravské muzeum, příspěvková organizace 
Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava 
tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz 
 
 
 

 

 
 

 
 

Akce se koná pod záštitou starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zuzany Ožanové.  
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