Pozvánka
na adventní výstavu
V neděli 8. prosince 2019 od 14 do 17 hodin se v sálu
Kulturního domu v Citově uskuteční 11. ročník adventní výstavy
na téma:

PERNÍKY
Na výstavu rádi umístíme i Vámi zapůjčené exponáty z různého druhu perníkového těsta,
např. perníčky vykrajované, vytlačované či plněné různých tvarů a jakkoliv zdobené,
ozdoby a dekorace z perníkového těsta, perníkové srdce, figurky, svícny, betlémy,
domečky, městečka, pohledy a fotografie s perníkovým námětem, ale i pohádky
s perníkovým příběhem. Přivítáme formy, formičky, vykrajovátka, šablony a jiné vzory
na perníky, osvědčené recepty i s obrázkem, př. vzorkem. Oceníme všechny kreativní
nápady, nebojte se ozvláštnit naši výstavu něčím zajímavým!

Vše, co souvisí s tématem, přineste do Kulturního domu v sobotu
7. prosince 2019 od 14:00 do 15:00 hodin.
V případě dotazů a nápadů směřujte své kroky na obecní úřad.
Uvítáme i nové pomocníky při přípravě výstavy a k obsluze. Kdo se chce přidat mezi
nás, neváhejte a kontaktujte nás osobně na obecním úřadě či na e-mail:
podatelna@obeccitov.cz.

Pekařská soutěž letos provoní Kulturní dům
perníkovým kořením a medem. Téma zní:

PERNÍK
Rozmanité perníkové chutě a vůně, ale i jednoduché, složité či žádné zdobení na perníčku
vykrajovaném, vytlačovaném či plněném a litém, jsou tím, čím můžete oslnit náročné a
mlsné hodnotitele. Najděte osvědčené recepty a nechte návštěvníkům ochutnat své
perníkové dobroty. Návštěvníci výstavy budou hodnotit chuť i vzhled, stejně jako
v uplynulých letech.

Od jednoho druhu perníku přineste maximálně 40 kousků
do Kulturního domu v neděli 8. prosince 2019 mezi 13:00 a 13:45 hod.
(do zahájení výstavy!).
*************************************************************************************************

Pro milovníky perníků bude letos

umělecká
soutěž na téma:

připravena

PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA
Tato soutěž bude pro všechny věkové kategorie, kteří rádi tvoří a hrají si
s perníkovým těstem.

Vyrobte perníkovou chaloupku, ozdobte a přineste
do Kulturního domu v sobotu 7. prosince 2019 od 14:00 do 15:00 hodin.
Zde necháváme volnou ruku a jsme zvědaví na fantazii. Doufáme, že se zapojí i děti.

