
\VSKO I axtuá}ně z víkendu

zvuk slavností míří zahtanice
Burčákové slavnosti
v Hustopečích navšti-
vilo kolem dvaceti tisic
lidí. Udátost přitáhla
pozornost zájemců ze
vzdálených měst i
sousedů ze slovenska.

LUKÁŠ lVÁNEK

Hustopeče - Hudebni Vr-
chol Maltinu Pánikovou te-
prve čeká. Ten požitkářský
v podobě burčáku si ale do-
přává opakovaně po Valnou
část dne. slovenka, ktelá je
V Hustopečích na Burčáko-
!"ých slavnostech, se V so-
botu odpoledne těší na kra-
iany: večeŤní pódium ie !.y-
hlazené kapele No Name.

slovenští muzikanti
ověnčení řadou oceněni se
o druhém programovém
dnu stanou razítkem závě-
Iu povedených sIavností. Ty
jsou v Hustopečich stěžejni
události tulistické sezony.
,,Líbi se mi také ukáZky li-
do!.ých řemesel. Je fajn, že si
ie dokážete zachovat," oce-
ňuje Pániková, jež dorazila
s dalšími zájemci speciálně
\ypíaveným autobusem.

V sobotu jsou iedněmi
z mnoha tisic návštěvníků,
kteří do města vina a man-
dloni přijíždí Z&zábavou,
složenou z několika částí:
burčáku, vina. hudby.
folkloru, historie či Tecese.

,RAcE

centrum slavnosti - Du-
kelské náměstí - je obsypa-
né lidmi z nejrůznějších
koutů ceské IepUbliky i
blízkých zahíaničních zemi.

Například Marie sander-
sová má V občanském prů-
kazu napsanou ostravu, již-
ni Moravu si ale zamilovala.
Bulčákoq/ch slavností se
účastni popwé. Po \,,},cházce
madloňovou stezkou a ná-
VštěVě lozhledny odpočívá
na jedné Z laviček. .,Mám
Iáda burčák i vino DříVe
jsem byla hlavně v Miku-
lově a na PálaVě. Do
Hustopečí jsem vyrazila
na Iadu známého, který
sem jezdí zhluba dvacet
let," vlpráví Sandersová.

chválí, ale neopomíná
ani v.ýtku. slavnosti po-
kládá za akci plo rodiny
s dětmi, zaráží ji ale nízký
počet míst nabízejících ne-
alkoholické nápoje pro malé
náVštěVniky.

Přesto u ní převažuji
hlavně pozitivní dojmy. ,,Li
bí se mi, že mohu ochutnat
a srovnat burčáky z růz-
ných odlůd hrou nů.

Hustopeče zaplavil burčák,

dětské folklolni soubory.
Um zrovna předvádi Ha-

nýsek ze šakvic. když se po
druhé hodině odpolední
hlavy otáčí k historickému
průVodu. Kolem se zvedá les
rukou tŤimajících mobily.
Lidé fotí, natáči Videa, Další
pokřikují.

,,Hod aspoň nějaký

zlaťák," míři k jednomu
z konšelů.

Ten s odpovědí neváhá:
,,sám mám málo."

Situace pddtrhuie uvol-
něnou atmosféru, kteŤá
slavnosti v Hustopečích
provází. Jana Hrádková z
městského odboru marke-
tingu a kultury, který udá-
lost pořádá, odhaduje, že po
dobu akce prochází husto-
pečským náměstím přibliž-
ně dvacet tisíc lidi. ,,Jde ale

o hrubý odhad. Přesnější
číslo budeme znát v

pondělí," Ťlká pořada-
telka.

Pro8lam se daří
plnit bez yýrazněj-
ších potíži.

po setmění se mi-
klofonu na pódiu
ujimá kapela No Na-
me. "Fantastická at-
mosféIa, výborný
závě1" neskrjvá
Hládková nadšení.
video a íotogáleric
na wr,ýw.břeclav-
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To v ostravě ...,o.

i}:ff,;11i,,"1, ď
prověřenou vi- t ,

notéku. jinak \ ..o{(
mám o
původu
surovi,nyr
pochyb- ,

nosti," líčí
žena, za-
tímco se
na ná-
městí
hlásí o po-
zoInost
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