
Přijede lúftíň. a spustí vlnu slavností
Lidi na Břeclav§ku če-
ká séTie setkání, kte-
rým budou vévodit
svatomatinská vína
a pečené husy. Dopro-
vodi je neien hudba.

LUKÁŠ IVÁNEK

) Lednicko_Valtický areál
nabídne §vatomartlnský
přípiték na Valtlckém

l pátečníúVod obstará
přúežd svatého Manina
a společný přípitek na
historickém Náměstí

a o víkendu se u§kuteční
svatomartin5ký jarmark,
chybět nebudou vy§toupení
fotkloristů

) přístupné budou památky,
v nabídce je také prohlídka
města 5e svařeným vínem

l restaurace nabídnoL] sva-

eŘrcLnvsxo opnNulí mrnoÁ vínn A Husí pEčENĚ
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ná městí i jizdárně jede svatýMartin

a2.
l velkopávlovičtí Vlnan
otevřou dvac6t sklepŮ
od jedenácté hodiny

I v nabídc€ budou svá_
tomártinská vÍfi a, hu9á,
zábjjačkové §peclaíty

) ve sklepech žáhr6je
a zažpM Hqdecká muzika

) oslava svatomartin§lďch
vínahu§ízačínávde§et

hodin, po jedenácté při-
Bř€clavsko V ruce Dodlži
skl€nici na stopce a vi skle
nechá zaviřit prvnl deci
svatomartinského vina, Da-
rina Matinková si blížlci §e
ochutnavku vina spjateho
s jedenáCtým listopadem
nenechá ujit. 

"Mám v tomto
obdobi nározeniny, takže
pravidetně nějakou lahvin}u
dostávám, Jistě mě to ne_
mine ani letos," řekla Mař_
tinková,

stejně jako ona si ote\,.ře-
ní lahvi §e svatomaltinským
vínem \,.ychutnaii dalši tisí-
ce lidí- Kdo pled §€bou ne-
má příležito§t k obdarováni,
může §e lypravit do řady
měst a obci BŤeclavska.
Nejvýrazněji poiali událost
v Mikulově, kde se u§kuteč-
ní des€tidenní fe§tival.

DIVADLO I KONCf,RT
Program začne v pátek od
jedenácti hodin, kdy na Ná-
městí přijede §vatý Martin
na bilém koni, o jedenáct
minut později pak dojde
k hromadnému píípitku
"Přivítáme tím nový ročnik
svdtdmartinsky(h Vin,' po
zval mikulovskÝ štáróqri
Rostklav koštiá, Úvodni
setkáni doprovodi cimbálo_

lédnického
zámku

) §kle-
nlčky
cinknou
př6sně

náct
hodin a
jedenáct
minUt

Dukel§kém
náměstí

téměř

a půlti-

mladého

patnácti vi-

vá muzika kolik z tamni
umělecké školy a krojovani
tanečniti, Ve čtyň hodiny
odpoledne je v záme.kém
Gajdošově sále v ptánu §vě_
ceni prvnich letošnich vín,

"Podávat se bude svatomaí-
tinská kachna a zazpivá
Mužský pěvecký sbor z Bře
zj." uV€dI za or8anizaLory
vindi Voitéth Pazalelka.

Přlstupné budou miku,
lovské památky, tamnl ho-

Lednici, kd€ se §tejně iako v
Mikulově uskutečni svato,
martin§ký přípitek. Mezi
oběma místy tlude kyva,
dlová doprava,

Na §obotu si osla\,ry ne
chaii V Hustopečírh, Veikých
Pavlovicich či V€Iký(h Bllo-
vicich, už od čtvnka lze na_
vštívit také zaječské vinař-
ství U Kapličky, kde budou
tematické hody a slavnost,
mladých vín, V pátek si pak

svatého MaŤtina připome-
nou v bořetickém hotelu
Kravi hora. ,,otevření prvni
láhve svatomartin§kého vi_
na §e uskutečni za přítom-
nosti př€zidenta svobodné
spolkové Iepubliky Kravl
hora,' zminili pořadateló.

známku s jezdcem na
koni letos zísl..alo r€kordnl
množ§M !aln. Na trhu se
podle všeho objeví dva mi-
liony a tři sta tislc lahví,

) mezi místy,
kde se uskuteč"
ní také doplovodnÝ
program, bude kyvadlová

tely a restauŤace nabidnou
nejen pečené husy,

Ve čtvrtek 12 listoPadu
zazni v Dietri(hštejns}é
hrobce varhanni koncert
V páLek zahraji ocho!ni(i z
boleradického spoIku bratli
Mrštikú divadelní drama
Milana Uhdeho Divá Bára.

Nabito ale bude také na
dalšich mí§tech, Tento pá_
tek se lialé sejdou napřIklád
na náměsti ve valticlch a v

nařů z r€gionu

sklepy Na Hradbách

) svatomaítin§ká slavnost
na Púrynkách žačne o pŮl

' 
mtadé Víno přiveze

družina §vatého Martina

) zazpívaií mužáci
z VeLkých Bílovic a Vrbice

Zena přišla o vše.
Město ji pomůže

Hrrrtopeče _ Darem V€ \/ýšl
dvacet tislc korun Domůži
hustopečská rad n i;e obwa
telce mésta ktelá s. dóšlálá
do Velkýc} nesnázl. v před-
minu]ém týdnu totiž piišla
následkem výbuchu plynu
v bytě v ulici DŤužstevní o
veškerý §vúj majetek. Hus,
topeČšti za§tupitelé §e proto
na svém poslednlm za§edá-
ni dohodli, že ji pomohou se
zajištěním nezbytnych so-
ciálnich potřeb, 

"Priš]a oveškeré oblečenl a dalši vé
ci, takže to bude aspoň čá§,
teČná Ýýpomoc pro zaČátek,"
uv€dla hustopečská staíost-
ka Hana Potměši]ová, (ber)
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