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Andělský advent ve Vísce

  

Advent, předzvěst vánoc, je v plném proudu. V sobotu 30.11.2019 odstartovala Andělská parta,
skupina cca 15 žen z Višňovska, v kulturním domě ve Vísce u Frýdlantu, letošní advent -  a to
velkolepě. Do sváteční atmosféry „vpluli“ návštěvníci,  jen co vstoupili dovnitř. Vůně jehličí z
rozmanité pestré výzdoby, vůně svařáku – domény pořadatelek,  a sladkých dobrot lákala z
jídelny, vůně skořice, punče a vyškvařeného sádla s cibulí se linula pro změnu z vánočně
vyzdobené vinárny alias pivnice. Zapomenout nelze ani na vůni grilovaných klobás zvenčí. Gró
akce ale poskytoval  sál. Na dvě desítky prodejců  v tržnici nabízeli ryze vánoční zboží –
keramiku, knihy, dřevěné, skleněné či textilní výrobky, pochutiny všeho druhu a další a další
lákadla. Velmi nabitý byl i doprovodný program, kdy se střídaly hudební skupiny (Proudy,
skupina Michaly Ederové, flétnistky Lenky Špringlové), pěvecký sbor Evy Gajdoš Svobodové,
taneční, pěvecký a recitační  kroužky dětí ze ZŠ a MŠ Višňová. Zaujalo i  poutavé vyprávění 
spisovatelky Kamily Skopové. Velký úspěch měla u dětí možnost kreativního  vyrábění  dárků
pro své nejbližší  na balkóně KD. Zdarma.

  

Spokojenost vyzařovala ze všech přítomných – návštěvníků či pořadatelů. Cíl zdejšího adventu:
sejít se, poklábosit, sem tam něco koupit, načichnout pohodu blížících se Vánoc, se naplnil.  A
komu za to  patří dík? Andělské partě žen a především dvěma z nich:  Janě Akrmanové Palfi a
Lence Chadimové, pod jejichž vedením se vše odehrávalo.

  

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.
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