Víno si nás vychovává
(Kdy mají ženy největší radost z pití vína? Když jej pijí jejich muži!)
Skanzen – vinohradnický areál
Pátek 26. června 2015 - premiéra
Neděle 28. června 2015 – repríza

17.00 – 19.00
13.30 – 15.30

A jak říká prokletý básník Francois Rabelais:
„Samou podstatou svojí (viitis/vita, vinum/vis neboli vinič/život, víno/síla) je víno symbolem
života a síly. Je třeba pít navěky, protože na suchu duše nikdy nepřebývá. Pijte pořád a
nikdy nezemřete! Rabelais ale doporučuje umírněnost a to je druhé poučení: Víno nemírně
popíjené vyvolává ochlazení krve, ztrátu semene, otupení smyslů a zvrácení pohybů,
víno pité s mírou pak přináší lásce teplo a žár.
Víno je cesta vedou k moudrosti! Děti, pijte z plných číší. Pijte volně, svobodně, směle .. A
bojte se jen toho, že víno dojde, jak se to stalo na svatbě v Káni Galilejské. Kolikrát otevřete
kohoutek, tolikrát vložím zátku. A tak se sud stane nevyčerpatelný. Obsahuje zdroj života a
věčné štěstí ...“ Víno si nás vychovává!

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, Folklorní soubor Světlovan Bojkovice, Mužský pěvecký sbor
Vavřineček z Bojkovic, Mužský sbor Kostice - Tvrdonice, Ženský sbor
Tvrdonice, Slovácký soubor Dúbrava Dubňany, Ženský sbor REZEDA Uherské
Hradiště, Cimbálová muzika Harafica Uherské Hradiště
K programu:
1. znělka pořadu
2. úvodní policajtské svolávání - Pavel a Tomáš Petrželovi, Vracov, úvodní písně a
zvedání vinařské vlajky na stožár)
3. Vinaři – taneční suita – Hradišťan
4. postupné představování jednotlivých souborů a skupin (ukázky pro nalákání
návštěvníků pořadu v délce cca 2´)
5. následuje tancování a zpěv na předem určených místech, výměna prostorů
„návštěvou“
6. seminář na téma „Falešná vína“ v Blatnickém sklepě (Jiří Trapek - vinař a publicista,
Ctirad Králík - vinař a básník, Zdeněk Habrovanský - vinař výzkumník, František Hrňa
– mladý úspěšný vinař)
7. závěrečné policajtské svolávání – Pavel a Tomáš Petrželovi, Vracov
8. společný závěr všech, účinkujících i diváků (bude ještě upřesněno)
9. znělka pořadu
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!

