SPONZORJI IN DONATORJI PUSTA,
HVALIMO JIH NA VSA USTA!

Vodnik po
karnevalu

Dobrodošli v Cerknici,
dobrodošli v Butalah!

Cerknica, nedelja,
23. februar 2020

Veseli nas, da ste se odločili obiskati Notranjsko, deželo presihajočega jezera in
coprniške gore Slivnice. Od debelega četrtka, ko Butalski župan prevzame oblast,
do pepelnične srede, ko se poslovimo od pusta, se Cerknica spremeni v Butale.
In prav danes praznujemo naš največji državni praznik. Po ulicah se bo plesalo,
pelo in igralo, saj je tu veliki nedeljski pustni karneval, letos poimenovan
Hojladrija, ribičija!
Da boste lahko pri nas brezskrbno uživali, da bo vse teklo brez težav,
smo vam v sliki in besedi pripravili nekaj informacij in dobrohotnih nasvetov.
Prihod in parkiranje
Ob prihodu v Cerknico ali Podskrajnik so označena parkirišča, do karnevalskega
prostora v središču Cerknice pa se vam ne bo težko malce sprehoditi. Poskrbeli
smo tudi za brezplačen avtobusni prevoz s parkirnega prostora v obrtni coni
Podskrajnik do Cerknice in nazaj (Podskrajnik-Cerknica-Podskrajnik).

HVALA!
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VSTOPNINA 7 EUR,
otroci do višine 130 cm in
invalidi na vozičku brezplačno.
Prosimo vas, pripravite drobiž.
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Veliki tradicionalni pustni karneval
Tabor

Nedelja, 23. februar 2020,
s pričetkom točno okoli 12:32,
po ulicah pustne Cerknice
J’zeru je, ribe so.
J’zera nej, ribe so še zmirej.

Informacije

Kjer so ribe, tam so ribiči. Kjer so ribiči, tam je rib manj. Vsaj ponavadi, edino
v Butalah ne. So namreč butalski ribiči že zdavnaj ugotovili, da bo rib vedno dovolj,
če jih le bolj malo ujamejo. In to zanje nikoli ni bil problem. Ja, butalski ribiči so bili
trajnostni še preden je bila trajnost moderna.

od 9. do 17. ure

Njim v čast smo letos prenovili veliko ščuko, ribiče pa opremili z novimi pripomočki
za tak in drugačen ribolov, jih na novo oblekli in dodali še par novih mask.
Poleg njih pa se vam bodo na karnevalu znova predstavile tradicionalne velike figure
na čelu s pramaterjo Uršulo in njeno potomko Lizo. Tu bo tudi Rego Vranjejamski,
največji žabon na svetu, povodni mož Jezerko, butalski jež, mogočni zmaj, Butalci,
polhi in še in še. Letos bodo del Butalske družine znova tudi prav posebni gosti:
svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils!
Pridružite se jim v pustni Cerknici oziroma Butalah. Naj bo veselo!
Po karnevalu pa ne pozabite na zabavo z glasbenimi gosti na osrednjem butalskem odru.
Letos bodo tam nastopili Modrijani in Ansambel Jelen.
Izdalo Pustno društvo Cerknica, Tabor 1, Cerknica, naklada: 1500 kom., februar 2020
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TIC
Notranjskega
parka
na TRŽNICI
V CERKNICI

tel.: 01 709 36 36

Za lačne in žejne
Moj vrtiček d. o. o.
Matjaž Prebil s. p.
Kolar festival j. d. o.
Turistična kmetija Balon
Vojteh Nemeček
Wafle to go
Hot-Horse d. o. o.
GTB Gostinstvo d. o. o.

Obveščamo vas, da bo v času pustnih
Pekarna Gorenc d. o. o.
Skontoplus d. o. o.
prireditev promet moten.
D-burger,Triplan d. o. o.
• NEDELJA, 23. 2. 2020, splošna prepoved
Vafl, Ines Gabriel s. p.
prometa po Cesti 4. maja od 9.30
Razvoj aplikacij, Marija Krek s. p.
do 18.00 ure. Obvoz po Notranjski cesti
Gostinske storitve,
in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.
Dalibor Milovanović s. p.
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Cestne zapore

• SREDA, 26. 2. 2020, splošna prepoved
prometa po Cesti 4. maja med 16.00
in 17.30 uro. Obvoz po Notranjski cesti
in Cesti pod Slivnico za osebna vozila.
• Popolna zapora Čabranske ulice
v času od petka, 14. 2. 2020, do četrtka,
27. 2. 2020. Obvoz po Cesti 4. maja.

Organizacijski odbor PUST 2020.
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