
Lidé na Břeclavsku zpívali s Deníkem
Česko zpívá koledy.
Tak se jmenovala akce,
na kteŤou včera v re-
gionu přišly stovky li-
dí. Do§pělých i dětl.

MIcHÁL l]RABÁL
ZPRAVoDA.JoVÉ RovNosTI

Bř€clawko , Poprvé upro-
střed vánočniho městečka
před kultumím domem
Delta zpivali koledy s Deni-
kem lidé v BŤeclavi, K dětem
z charvatčánku se vč€ra u
vánočnimu §tromu Připojily
téměř dvě stovky zpěváků.

Děti ze sboru udávaly tón
od prvni pisně Ne§em vám
noviny. své ratolesti pňšla
podpořit třeba Markéta Va
lentová z velkých Bilovic,
,,zazpívala jsem si s dětmi.
Koledy znám všechny, ale
u některých jsem neznala
§lova všech slok, proto jsem
byla íáda, ž€ múžu nahléd-
nout do zpěvníku"' sdělila.

PÁLENKY I SVAŘÁK
Na šedesát lidi se sešlo u
rož§víceného stromu na
náměsti v Hustopečich.
Hlavniho slova se ujala sta-
íostka Hana potměšilová.
,,Máme to jako genérálku na
čtyřiadvacátého pro§ince,
kdy zde pravidelně od tří
hodin odpoledne zpíváme,
Někteli to tedy spíše beŤgu
jako ochutnávání pálenek,"
smála šé štárostka

Ani míazivé počasí hus-
topečské zpěváky neodradi-
lo a postupně odzpivali
všechny koledy zakončepé
pisni vánoce, Vánoce při-
cházeií. Ke zpěvu je dopro-
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vázela k},tara a společně se
starostkou udával tón také
student hu§topečského
8ymnázia Matyáš Kyncl,

Boř€tičtí si zase dali síaz
na sněhem poprášené dlaž-
bě u kultumího domu, pod
nazdobeným jehličnanem
zpívalo zhruba padesát lidi.
Dospělí popiieli svařené v!

no, děti čaj, Mnozí §i přinesli
rozsvícené luceřny, rana
surmanová dorazila s man,
želem a dětmi. 'B€reme 

to
jako udržovánt tradic. Také
chceme, aby o tom něco vě-
děly děti, K §vátkům koledy
patří," íeagovala surmanová
s tím, že tou nejoblibeněiší
j€ u nich Pásli ovce vaiaši,

To veronika Mikulíková si
ráda poslec}ne všechny. Na
zpívání ale pňšla hlavně za
setkánim se sousedy, 

"PoPo-Vlalám€ si, zazplvám€ a za
Vzpomináme, Koledy jsou
u ná§ pevnou šoučásti vá-
noc, spiše je ale poslouchá-
me," pousňála se žena.

celkem si na Břeclavsku

zazplvalo pět vybraných
koled a jednu známou bo-
nusovou píseň na patnácti
místech kolem patnádi set
lidi, Nejvíce se jich §ešlo
právě v Břeclsvi a ve stra-
chotině, kde jich bylo také
okolo dvou set.

vldeo a fotogalede na
www.br€clavstýdenlt.cz


