O krásném pití
(Čím je voda kytce, tím je víno nápadu!)
Patron pořadu navždy: Jaromír Nečas (tentokrát ve fotografiích
Miroslava Potyky a Josefa Tymonka)
Skanzen – vinohradnický areál
Pátek 24. června 2016 - premiéra
Neděle 26. června 2016 – repríza

17.00 – 19.00
13.30 – 15.30

„Věřím, že až se dosyta napijeme vína dálek, nabažíme se dosyta cizích vzorů, pohráme si se všemi
směry a hesly, pak že – lhostejno před tváří věčnosti, či v pokolení třetím, čtvrtém či pozdějším – zase
se v nás ve všech uplatní vlastní zakotvení, uvědomíme si kořeny, kterými jsme s tímto svým životním
okolím spjati tisíciletí.“ Vladimír Úlehla, in Prostá krása prof. Václava Frolce
Režie: František Hrňa
Scénář: Miloslav Hrdý
Inspice: Pavel a Tomáš Petrželovi, Štěpán Hrňa, Stanislava Hrňová, Hana Hrdá, Stanislav Mikuláštík

Účinkují: Tanečníci souboru Hradišťan, Uherské Hradiště, Folklorní soubor Marýnka
Vracov s cimbálovou muzikou, Mužský pěvecký sbor Kúcané z Kútů a Cimbálová
muzika Břeclavan z Břeclavi, Mužský sbor Paniháj z Moravan s cimbalistou Jurou
Petrů, Ženský sbor REZEDA a hudecká muzika PAKL z Uherského Hradiště, soubor
Skaličan ze Skalice s cimbálovou muzikou, Mužský pěvecký sbor z Moravské Nové Vsi
znělka pořadu
Tanečníci souboru Hradišťan, Uherské Hradiště,
Pavel a Tomáš Petrželovi, Vracov, úvodní písně a zvedání vinařské vlajky na stožár)
Koho slavíme dnes – představení jubilantů z řad účinkujících
Představování jednotlivých souborů a skupin
Folklorní soubor Marýnka Vracov,
Mužský sbor Paniháj, Moravany
Soubor Skaličan ze Skalice, Slovensko
Ženský sbor REZEDA Uherské Hradiště
Míkovjan Míkovice, cimbálová muzika Mladí Burčáci
Mužský sbor z Moravské Nové Vsi
Mužský sbor Kúcané a CM Břeclavan
následuje tancování a zpěv na předem určených místech, výměna prostorů „návštěvou“
seminář na téma „Falešná vína“ v Blatnickém sklepě (Jiří Trapek - vinař a
publicista, Ctirad Králík - vinař a básník, Zdeněk Habrovanský - vinař výzkumník,
Tiber Nitray – vinař a protestant, František Hrňa – mladý úspěšný vinař)
14 závěrečné policajtské svolávání – Pavel a Tomáš Petrželovi, Vracov
15 společný závěr všech, účinkujících i diváků (bude ještě upřesněno)
16 znělka pořadu
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Poznámka 1: Všechny dobré aktivity z minulých 10 let ponecháváme zapojeny (př.:
úschovna dětí, zpěvný stánek, lože poslední pomoci), přežité jsme už odložili!
Poznámka 2: Přátelé, mějte vždy po ruce skleničku, jinak se moc nenapijete! Skvostná vína
nelijeme do ušmudlaných šálků!
Poznámka 3: Nemusíte už nikam chodit, prožijte festival ve skanzenu!
Kdo umí víno pít a zpívat pro radost,
všude je vzácný
a vítaný
host.

