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Lákaji na guláše i kvasničák
yřarourc. - Kuchařské klání
o nejlepší crrláš, iŤanovické
štnfullování, pivní soutěže, d+
8u§taci vŤanovických vín i
ochutnávku speciálního piva.
To vše nabídlou v sobotu od
deseti do šestnácti hodin na
sokolském biišti ve vmnovi_
clch slavnost názvaná vra-
novické jaro. už pod€váté.

,.chybět nebude ř€me§lný
jarmáŤk, §how §il,áka Žetez-
ného zekona ani yýtvamé a
Ťu}odělné dílny pro rodiny §
dětmi, vystoupí pohořelické
mažoretky, tanečni soubory
Čtyili§tek a crazy GiŤls, dét
ský pěv€cký sboť a žáci z naši
školy a školky. s hudebnín
prograrnem se přealstavi ta}é
děti ze základni umělecké
školy v PohoŤelicích"' Wjm€-
novala Yvonn€ Konďná z po- 

,

řádajíciho centŤa volného ča-

v soutěži o 8!láš roku 2013
se utkaji dobrovolíici z Vra,
novic. Koštovat a vyblrat ,vi,
tězný pokrm budou sami ná,
vštěvnici, Ti mohou také za-
darmo ochutlrat ze šesti dŤu-
hrl domáclch štnldlů, které
napečou vranovické kuchař-
ky. Nabialku e!Ťrnánských
§pecialit obohati i podomácku
pečené bramborové p]ácky s
poviilly a málcm.

'obíbené pivní soutěže bu-
dou zálřnovat pivní spřint
mužú i žen, pivní štafetu a
vzpíráni padesátilitrového
sudu piva. Domácí minipivo-
var vranovické divočák navtc
sp€ciálně uvaři ze čtyř druhů
stadu a šesti druhú chmete do-
rnácí pivo Jarní kvasničák"'
přiblížila Konečná,

Jarmareční nabialku iry-
tvořl přes třicet řemeslníků a
plodeiců, Jeho §ou€stí bu.

dou také ukázky ř€mesel a ru-
kodělné dí]ny. x zakoupeni
budou Ťovněž okra§né rostli_
ny a ovocné iř€viny.

,,I(Ťomě běžného občerstve
ní si mohou návštěvníci po,
chutnat na trdelnicich, íI8á,
lech, palačinkách, zabijačko,
\.ých §pecialiiách, langoštch,
haluškách a ovčich §íěchj
lákala pmcovnice obce,

Diky spolupfáci s Klubem
přátellokálekv},razl zBma do
vranovic a poté za§e zpět his-
torický vlak, Motorák z Ťoku
1964 přezdlvaný sincrovka
pojede mezi PohoŤelicemi a
Vťanovicemi hned pětlrŤát.
součásti §oupraw budeva80n
výbavený alievěnými §edailly
a karrmy na tulxá paliva. Per-
sonál v dobo\.ých kostýmech
ze šed€§átých let bude za jízdy
nabízet cestqiícim k občer-
stvenišáekkáw, (šUp)


