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Adventní čas přišel do Slaného
společně s medovou vůní
Spolu s nastávající dobou
adventu se stává již tradicí
pořádání výstav s vánoční
tématikou spolu s charitativními akcemi. Nejinak
tomu bylo i ve Slaném na
Ostrově – středisku volného
času, kde se uskutečnil Medový den.
HANA TICHÁ

ADVENT přivítali ve Slaném sladce, a to Medovým dnem ve středisku volného času Ostrov. Kromě zdobení
perníčků si příchozí mohli vyzkoušet celou řadu rukodělných aktivit. Foto: Hana Tichá (3x)

byly drobné textilie, šperky,
brože, výrobky z pletené z papíru.
Akce přilákala hned několik
desítek lidí. ,, Moc rád na Ostrov chodím. Líbí se mi tady. S
kamarády hrajeme na Pavlači

kuchyni se vystavovaly medové dekorace a zdobily perníčky.
Na velkém sále vytvářeli
zájemci adventní věnce, svíčky z pláství, drátovaly se ozdoby na stromeček. K vidění
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hry a také navštěvuji keramický kroužek. Dělají se tu
moc zajímavé a hezké věci.
Dneska jsem si přišel ozdobit
medové perníčky,“ jsou pochvalná slova žáka páté třídy
Martina Šafrána.
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Slaný – Budova na rohu Šultysovy ulice byla tak provoněná vůní medového pečiva.
Zájemci malí i velcí si tam
mohli například nazdobit
medové perníčky, ale také se
aktivně zúčastnit doplňující
pestré rukodílné programové
nabídky.
Ve vstupní hale se představil se svým uměním řezbář
Oldřich Čech, ve volnočasovém klubu Pavlač se prezentovalo pražské Centrum Na
rovinu pro komunitní centrum Ostrov naděje v Keni
s fairtrade obchůdkem, adventní sbírkou a workshopem.
V keramickém ateliéru svoji
činnost představili kluci ze
včelařského kroužku při gymnáziu V. B. Třebízského.
Ve výtvarné klubovně se
tvořila vánoční přáníčka
a drobnosti z papíru, ve cvičné

