SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD S PŘEKVAPENÍM
Milí kulturní příznivci,
rádi bychom Vám poskytli detailní informace k nadcházející akci, kterou jsme pro Vás připravili.
Už nyní se můžete těšit na procházku s lampióny korunovanou krásným překvapením, a to

11. 11. 2017.
Celá akce se skládá z několika oddělených aktivit, které s námi můžete zažít buď všechny postupně, nebo si vybrat tu část, která je Vám
nejsympatičtější. Na své si mohou přijít jak rodiče s dětmi, tak i dospělí, kterým už děti odrostly.
Akce začíná srazem v 17:00 hodin před kapličkou, kde oceníme malou drobností každé dítko s lampionem :-) Přesně v 17:30 vyrazí
lampionový průvod po cyklostezce do lesoparku směrem k Radonicům. Průvodem půjdeme po trase, která bude označena světlem svíček
v mini lucerničkách až do parku, na plochu s velkými brankami.
Tady přibližně mezi 18:05 – 18:15 hod. proběhne překvapení, které boudou mít na starosti naši dobrovolní hasiči. Také bude možné ohřát se
čajem a svařákem. Upozorňujeme předem na zvýšený ruch, hlavně majitele psích miláčků – raději je nechte doma. Následně se s průvodem
vrátíme opět před kapličku.
Kulinářský vrchol večera – svatomartinská husa se zelím a knedlíkem (400g porce za 190 Kč), voňavá paštika (s brusinkami a toustem za 65
Kč) a poctivá polévka pro zahřátí (husí kaldoun za 30 Kč) – nás čeká v sokolovně za doprovodu dlouho očekávaného svatomartinského vína
ze Znovínu Znojma (50 Kč za 2 dcl, možno i po lahvích). Pro ty, kteří si předem objednali své porce, bude k dispozici prostřený stůl a objednaná
krmě uvnitř sokolovny. U vchodu Vás obsluha, jako ve správné restauraci, dovede k rezervovanému stolu a nabídne Vám zmíněné delikatesy.
Hodovat můžete přijít kdykoliv mezi 17. a 21. hodinou, a využít tak i čas, kdy budou ostatní s dětmi v průvodu. Vzhledem ke kapacitě
sokolovny bude uvnitř připraveno 70 míst u stolů, která si můžete začít objednávat již od dnešního dne na emailu: pecova@satalice.cz.
Rezervace přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději však do 1. 11. 2017. Do rezervace prosím uveďte přesnou objednávku: CO BUDETE
CHTÍT a POČET OSOB U STOLU a nezapomeňte Vaše jméno! Usnadníte nám organizaci a hladký průběh obsluhy.
Pro ty, kteří pozapomněli na rezervaci nebo jim vyhovuje venkovní posezení, ale přesto by si rádi dali k pití vínko a něco k jídlu, máme řešení:
dalších 90 porcí husího menu bude připraveno již od 17.00 do 21.00 v prostoru před sokolovnou v párty stanech. Pro ty, co neholdují vínu,
bude k dispozici i pivo a samozřejmě i nealkoholické nápoje. Své občerstvení či to, co už nesníte, si budete moci odnést domů v krabičce. Akce
bude ukončena okolo 21. hodiny.
Na všechny se moc těšíme a doufáme, že přijdete v hojném počtu oslavit svatého Martina. Kdo ví, třeba přijede i na bílém koni?

Vaše kulturní komise MČ Satalice

