Víkend v broumovském klášteře ve znamení skvělého vína a dobročinnosti se blíží - Broumovsko
Napsal uživatel Kateřina Ostradecká
Pondělí, 03 Červen 2019 04:51

Dvě tradiční červnové akce lákají k návštěvě broumovského kláštera. Dobročinný večer pro
Broumovsko se uskuteční v pátek 7. června od 18 hodin v Opatských sálech a hned o den
později, v sobotu 8. června na něj naváže veřejná ochutnávka vín Vinum et Cetera.
{jathumbnail off}
Dobročinný večer pro Broumovsko každoročně nabízí hostům z řad veřejnosti možnost během
tiché i veřejné aukce přispět na broumovské projekty koupí uměleckých předmětů, ochutnat
skvělá vína z kolekce Salonu vín ČR za přítomnosti hlavního sommeliera Marka Babisze,
poslechnout si hudební vystoupení české zpěvačky a skladatelky Beaty Hlavenkové s Oskarem
Törökem, a užít si tak příjemný večer v broumovském klášteře s kapkou filantropie.

Výtěžek z celého večera, do něhož je zahrnuto i vstupné ve výši 500 korun, putuje na podporu
projektů v grantových programech Máme rádi Broumovsko a Amos – Vzdělávací fond
Broumovska. Zájemci se mohou registrovat na emailu: dobrocinny.vecer@broumovsko.cz .
Akci pořádá obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska.

V sobotu 8. června ve 13 hodin pokračuje program tradiční veřejnou ochutnávkou Vinum et
Cetera, která každý rok zaplní areál kláštera nejlepšími českými i moravskými víny z kolekce
Salonu vín ČR. Veřejnost může ochutnat více než padesát vzorků vína. O doprovodný hudební
program se postará Cimbálová muzika Bača, irská hudba v podání The Craic a od 19 hodin
následuje jazzová diskotéka před klášterní kavárnou. Součástí programu jsou prohlídky
středověké klášterní písárny pro malé i velké od 14 a 16 hodin. Vstupné na akci je 70 Kč v
předprodeji (smsticket.cz), 90 Kč na místě a vína se platí zvlášť. Akce se koná díky podpoře
Vinařského fondu.
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