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Na Veselém Kopci zavoní posvícení

Kam
vyrazit v okolí

Tip
Deníku

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ OŽIJE

PODIVUHODNÝ LET V POLIČCE
Operním recitálem pokračuje o víkendu v Poličce
Martinů fest. V sobotu od 19 hodin čeká na posluchače v Tylově domě vystoupení islandské mezzosopranistky Arnheidur Eriksdottir a basbarytonisty
Lukáše Bařáka. Neděle je pak věnována mechanickému baletu skladatele Bohuslava Martinů Podivuhodný let. Dvě představení se uskuteční ve velkém výstavním sále Městského muzea v Poličce,
začátky jsou v 15 a 18 hodin.

DOŽÍNKY ROZTANČÍ MĚSTO
Tradiční folklorní festival Chrudimské dožínky
zve do Klášterních zahrad na pestrý program
plný tance a zpěvu.
Součástí bude jarmark
s nabídkou produktů
několika regionálních
pivovarů. Úvodní koncert bude patřit oblíbené zpěvačce Anetě
Langerové. Zazpívá v pátek v 19 hodin v Klášterních
zahradách. Ve 21 hodin pokračuje páteční večer
Folklórní nocí, vystoupí různé taneční soubory. V sobotu dožínky pokračují v 9 hodin krojovaným průvodem, který projde od Muzea do Klášterních zahrad,
kde bude program po celý den. Ilustrační foto: Luboš Jeníček

www.denik.cz/tipy

V pátek a v sobotu
čeká pardubické dostihové závodiště
dvoudenní mítink, jehož vrcholem bude
sobotní IV. kvalifikace
na 131. Velkou pardubickou. Jejím favoritem je Theophilos,
vítěz Velké pardubické z roku 2019 a také vítěz loňské první kvalifikace. Páteční program kombinující
rovinové dostihy s dostihy přes proutěné překážky
začíná už v 15 hodin, vstupné je symbolické – 20 Kč.
V sobotu je na programu osm dostihů. Kromě kvalifikace i několik předzkoušek dostihů, které se běhají v
den Velké pardubické. První z nich startuje ve 13 hodin. Základní vstupné 150 Kč. Foto ze III.kvalifikace: L. Jeníček

Kdy: 4. září
Kde: Veselý Kopec
Proč přijít: V sobotu od 9 do 16 hodin
se v Muzeu v přírodě Vysočina v areálu
Veselého Kopce u Hlinska uskuteční
program s příjemným názvem i obsahem Posvícení.
V některých roubených objektech zavoní tradiční posvícenské pečivo, které si budou moci zájemci koupit. Například v usedlosti z Mokré Lhoty se
bude péci v chlebové peci, ve stavení u
Pilných posvícenské buchty, ve mlýně
pak perník tlačený do forem.
K posvícení vždy patřila veselá nálada,
bude tomu tak i v sobotu na Veselém
Kopci. Veselé písničky k poslechu i
tanci zazpívají Pouličníci z Tabora.
Program doplní malý Posvícenský jarmark, jehož se zúčastní pozvaní lidoví
výrobci nabízející především tradiční

V USEDLOSTI z Mokré Lhoty se bude v sobotu péci v chlebové peci. Foto: archiv muzea

dobroty, ale také třeba pomůcky do
kuchyně, vyšívané kuchařky, bylinky,
formičky a další výrobky.
Pro pobavení si návštěvníci budou

moci vyzkoušet hru představující stínání kohouta, což byl lidový obyčej
provázející v minulosti posvícenské
veselí.

ČTĚTE V SOBOTNÍM MAGAZÍNU DENÍKU VÍKEND:

Martha Issová: Zátopek v mrákotách
O SPORTU, FILMU I ZMĚNÁCH, KTERÉ PŘIJDOU
Jsem otevřená všemu, co
nás čeká, říká v rozhovoru
pro Víkend herečka Martha
Issová. Ve sportovním dramatu Zátopek, který je právě
k vidění v kinech, hraje atletovu ženu, slavnou oštěpařku Danu Zátopkovou. První
hod se prý nepovedl, Martha
je ale bojovnice, vybojovala
to. Premiéru prožila v mrákotách, už je ale zase v běhu.
Natáčí film s Alicí Nellis, dokončila krimi s Janem Hřebejkem a na podzim ji čeká
Vina v Dejvickém divadle.

+ SUDOKU A KŘÍŽOVKY
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MAGAZÍNU VÍKEND
POZVÁNKA DO LÁZNÍ
– MORAVA ...21

Martha ISSOVÁ

DANA ZÁTOPKOVÁ BYLA
HOUŽEVNATÁ A MĚLA RÁDA ŽIVOT.
VŽDYCKY JSEM OD NÍ ODCHÁZELA
NABITÁ ENERGIÍ

SBĚRATELSTVÍ TÁHNE
Připravte si ale balík. Člověk
potřebuje projekt, jinak se
zblázní. Jedním takovým celoživotním projektem může
být budování sbírky. Sbírat
lze takřka všechno, od známek a mincí přes dávno
mrtvé telefonní karty až třeba po různé podoby elektrických pojistek. Fenomén
sběratelství se však v posledních měsících mění a ne
všichni z toho mají právě radost. Více o sběratelství v
hlavním tématu magazínu
Víkend a také na veletrhu
Sběratel, který se blíží.

S VOUCHEREM I BEZ
Možná to ještě netušíte, ale
pobyt v lázních vám může
výrazně vylepšit život
a možná vám ho dokonce
i zachránit. Ale kterou lázeňskou destinaci zvolit? K tomu by vám mohl pomoci
menší průvodce lázeňskými
areály, v nichž se dozvíte
něco z historie, ale zejména
co, jak a čím se v daných
lázních kurýruje. Tentokrát
se vydáme do různých lázeňských měst na Moravě.
Magazín Víkend. Již zítra
ve vašem Deníku.
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