
20.—21. 8. 2021

Po celý den jsme s vámi online na facebooku města, 
kde najdete zprávy přímo z terénu, tipy i fotky.

Sledujte nás a nic vám neunikne!

DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ

otevíráme
mandlojarmark

kuchařská show
Honzy Vorla vol. 1

vystoupení
Hustopečské chasy

  ABY VÁM NĚCO NEUNIKLO...

cimbálová muzika
Antonína Švehlíka

kuchařská show
Honzy Vorla vol. 2

soutěž jedlíků
- registrace u pódia

Z horní dolní
a dál na jih

Udělejme (si)
Radost!

Ukulele Orchestra
jako Brno

BUTY La Bande dál už je to na vás... :-)

NENECHTE SI UJÍT:

10:00 10:30 11:20

11:45 13:00 14:00

14:30 16:00 16:30

18:30 20:30

*  Dílničky mandlových víl v parčíku u kostela
   - malování na obličej, výroba buttonů, crazy účesy apod.

*  Komentované prohlídky kostela sv. Václava
   - v 11:00 a 14:00 (na cca půl hodiny)
   - vstup zdarma, bez jídla a nápojů. Sraz u vchodu.

*  Nádvoří domu U Synků
   - 13:00—17.00 Cimbálová muzika Antonína Stehlíka

*  Kino Hustopeče
   - sobota 15:00 Tlapková patrola ve filmu
   - sobota 20:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
   - neděle 18:00 Deníček moderního fotra

  ABYSTE SE U NÁS NEZTRATILI:

Sdílejte s námi své fotky a videa
na Instagramu Města Hustopeče

#mandlobrani

Se vším vám poradíme v našem Turistickém
informačním centru v budově Kina Hustopeče,

Dukelské náměstí 42/15.
Otevřeno je od 8:00 do 18:00.

Stánky TIC najdete i na náměstí
a v mandloňových sadech.

NEZAPOMEŇTE
NA BRÝLE!

Kupte si na náměstí nebo v našem TICku památeční brýle  
v různých barvách s originálními handmade přáníčky klientů 

Sociálně terapeutických dílen pro dospělé se zdravotním
postižením, které od září 2019 v Hustopečích fungují.  

V 16:00 si v nich uděláme společné foto z věže radnice a ihned 
ji nasdílíme na facebook. Vy se na fotce označíte

   a my vybereme výherce Mandlovky! Výtežek
      z prodeje brýlí poputuje přímo do dílen!

BAVTE SE!



OTEVŘENÉ SKLEPYGASTROZÓNA NA NÁMĚSTÍ MANDLOVÁ MENU V RESTAURACÍCH

SOUTĚŽNÍ VYCHÁZKY DO SADŮ

START:
Centrum volného času Pavučina

ÚKOL:
Na startu si vyzvednete soutěžní kartičky, a podél trasy 
najdete šest stanovišť, na kterých jsou otázky zvlášť 
pro dospělé a zvlášť pro děti. Správné odpovědi za-
značíte do kartičky a u mandloňových sadů ji vhodíte 
do losovací krabice ve stánku Turistického informač-
ního centra. Ve 20:00 před koncertem kapely La Bande 
vylosujeme tři výherce z každé kategorie, kteří od nás 
získají hodnotné ceny. Nebudete-li přítomni, cenu 
zašleme. 

DÉLKA TRASY: 4 km
(vhodné i pro kočárky)

Odkaz na online mapu zde:
(nejsou zaznačena místa stanovišť,
ta musíte najít... :-)

OD 10:00 PRO VÁS BUDOU V GASTROZÓNĚ
NA NÁMĚSTÍ VAŘIT TITO BORCI:

   * Almond Burger - vyzrálé hovězí, 
naše BBQ omáčka s Hustopečskou 
mandlovicí, 7 měsíců vyzrálý cheddar, 
Red Chard salát, grilovaná slanina, 
karamelizovaná cibulka, dijonská 
majonéza, preclíková brioška
   * Omega Burger - vyzrálé hovězí, 
ementál, nakládané okurky, červená 
cibulka, výhonky česneku, little gem 
salát, medovo-hořčičná omáčka, drce-
né pražené mandle, preclíková brioška

   * Zapečený celozrnný toast s 
mandlovým „sýrem“, cibulovým 
chutney a salátem
   * Quesadilla s mandlovým „čeda-
rem“, kukuřicí a jalapeno papričkami
   * Cookies s mandlemi a 70% 
čokoládou z cizrnové mouky
   * Vanilkové cupcakes s lesním 
ovocem a marcipánem z mandlí
   * Tartaletky se slaným karamelem 
a mandlovými plátky

   * Moravský sendvič s trhaným 
masem, salátkem, mandlovou ma-
jonézou, opečenou slaninou a plátky 
okurky  

   * Mandlové lívance s tvarohem 
a lesním ovocem

   * Mandlové krokety s trhaným 
masem, čedarova omáčka s cibulkou

   * Tygří krevety v mandlové tem-
puře, podávané na rukolovém salát-
ku, mandlová majonéza, bagetka
   * Filírovaná kachna plněná man-
dlovou nádivkou, podávaná na 
omáčce picada a servírovaná s 
domácí mandlovou kroketou
   * Palačinka plněná mandlovo 
oříškovým krémem, podávané se 
šlehačkou
   * Domácí mandlová zmrzlina

KUPTE SI NA PAMÁTKU:
K dostání na TICku - v budově Kina Hustopeče a na stáncích)

Kemp Formanka Hotel Amande Hotel Rustikal

Restaurace U Halmů Hotel Vinopa Hotel Růženy

Info o vinařích ZDE


