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BRECLAVSKO Aktuálně

Adventní akce lákají na hudbu i jídlo
s blížící se třetí ad-
ventni neděli stoupá
na Břeclavsku i počet
akci. v Břeclavi vypusti
balónky s přánim,
v Drnholci pTo změnu
ochutnaji zabijačkové
speciality.

ANEŤA BERÁNKOVÁ

Bř€davs}o - Koncerty, jal-
malky provoněné svařeným
vínem a punčem, tvořivé
dílny a další akce plni ka
lendář událostí na Břeclav-
sku. v široké nabidce §i na-
jdou sVé iak stařši, tak
mladší.

Právě pro ty nejmenší je
na několika místech připra-
vené iiž tradiční !,ypouštění
balónků § přáním ležíškovi.
v Břeclavi se lidé sejdou zÍ.

tra o půl třeti odpoledne
před kultumim domem
Delta, ,,Balónky od nás
účastnici obdlží zdarma
těsně před akci. součástí
bude i zábavný progŤam,"
uvedla za oŤganizátory Edita
Rišicová. Patnáct minut po
ďetl hodině začnou stoupat
k nebi balónky také v
Brumovicích. a to v ár€álu
tamni sokolovný

Na poče§t svaté Lucie,
která má přlští týden v úte-
rý §vátek, Pořádají zítra
a v sobotu jarmark v břec-
lavské městské čá§ti
Poštorná, V aleálu Na Rov-
nici. 

"Bylo 
nám veli€e líto,

že se o tuto skromnou sva,
tou nikdo nezajímá. Tak
Pořádáme vánoční jarmark
§vaté Lucie. poštorenské
pl€sňáky přitáhnou §lušnou
návštěvu," aloufá předseda
slováckého knížku poštorná
Flantišek schulz.

Kam i€ště zaÝítat
Břaclrvl
9, proilnce, od $,45 ho-
dln, ko§teL svatého Václ€va
_ koncert m!ž§kého sbor!
soave z ltálle
,+ póa|lka, od ts,oo
hodin, knjhovna - ploml-
tánífllmóvó pohádky
lilkulóť!
t4. Přo.|ncc, G6léíe U Ní
- soutěž o néjlěpší peě6ňé
l nepečené cukroví
Krumvíř!
1o, pbcnca, od t4.oo
hodln, muzeum - dnny
Kobylí!
ro. prc3lnca, od 15.oo
hodin - zpívání pod véží

vše začne zitra ve dvě
hodiny odpoledne a pokía
čovat bude v sobotu v deset
hodin dopoledne, "Po oba
dny v podvečer si můžet€
zazpivat koledy s dětmi z

mateřských školek, do
poštomé se zase těší valtic-
ký sbor žen Výběr z bobulí a
pěve€ký sbor Věra při senioŤ
klubu Poštomá"' doplnil
nabídku lákadel schulz.

Prostran§t!.i u kultuŤniho
domu v Dnholci se v sobo-
tu také Proměnl v jarmaík,
od deviti ráno mohou á-
jemci ochutnat zabijačkové
pochutiny či si prohlédnout
stánky s malovaným §klem,
keramikou a šPerký "v de-
set hodin lystouPi děti z
folklomlch souború Jarabá-
č€k a Dunajek, Ze základní
školý kíoužku tramPolín a
Kangoo Jumps Dmhole€.
Každý návštěvník si mliže
navíc zazvonit na zvon
štěsti," zminili pořadatelé.

zručné děti mohou zase
zítra \,yrazit do břeclavské
městskě knihovny, 

"Hodinupo polealni začiná předvá-
noční knihovnická dilna s

názvem Děláme si odznáčky,
Mohou si vyrobit zrcátko
nebo odznak jako dárek,"
reH knihovnlk Jároslav če(h,

střibmou neděli oživi
konceít Roberta kře§ťana s
jeho kapelou Dťuhá tráva.
začátek bude v s€dm hodin
v€čér v břéclávském kjně
Koruna. Koncet je tletim ze
Ětyi které pofádají členové
ceskoslovenské obce legio-
nář§ké Valtice pod názvem
LEcloadvent,

Adventní koncert si na
konci týalne užiie také Hus-
topečanka Petra smolková.

"v}Ťážíme se podívat na
Martina chod(lťa," píozřa,
dila. chodťlr zazpivá v diva-
delnlm sále kostela svatého
Václava v HustopečIch.

Kdo §e již nemůže dočkat
břeclavských vánočních
trhú, může si poznačit stře-
du čtrnáctého prosince, kdy
oficiáIně startuji.


