V dobrém sa rozejdem … (abychom se zase sešli)
Závěrečný folklorní raut (žádná hostina) 70. ročníku MFF Strážnice 2015
Přátelé,
Vy všichni, kteří jste se nejen poctivě připravovali na 70. ročník MFF, ale také po tři
festivalové dny ve Strážnici pracovali, vítejte!
Velmi si zasloužíte, aby se v této chvíli, někdo věnoval jen Vám, o Vás pečoval a
Vám snášel folklorní dobroty i ty z našich vinohradů a zahrad, polí a luk, abyste se
cítili uvolněně a dobře, abyste posléze odjížděli ze Strážnice příjemně naladěni. A
také s pocitem, který je nenahraditelný – byly to krásné dny, v nichž jsem potkal
(nebo také našel) své kamarády: Celý následující rok budu na ně myslet, a jak
doufám, v dobré formě se zase setkáme právě zde!
Milí kamarádi,
následující pořad, který jsme nazvali V dobrém sa rozejdem …, bude dalším ze
setkání, jak se o to už léta snažíme už léta ve skanzenu. A ujme-li se, můžeme Vám
slíbit, že v příštích pořadech budete vystupovat i Vy:
Jezte, pijte, hodujte,
pojďme zpívat, tancovat,
zítra už, možná, kdoví,
budeme muset pracovat!
Účinkují:
Raut obrazný: muzikanti, zpěváci a tanečníci (a nakonec my všichni)




prof. Juraj Hamár, SĹUK Bratislava
Vladimír Doskočil, Slovácké divadlo Uherské Hradiště
taneční skupina souboru Hradišťan, Uherské Hradiště, CM Harafica Uherské
Hradiště, MS Lipov, Soubor Mladina Plzeň, HCM s Martinem Hrbáčem, MS
Moravská Nová Ves, CM Strážničan a soubor Danaj, Muzika SĽUKU
Bratislava, Valašský soubor písní a tanců Jasénka a CM souboru Jasénka,

Raut faktický: vína, sýry, masné produkty, zelenina
………………………………………………………………….
Součástí programu: Módní přehlídka vín, Víno a krása, jakou jste nemohli
dosud vidět, účinkují Vína a dívčí taneční skupina souboru Hradišťan
Po skončení programu v 16.35 hodin proběhne FOTOSAFARI - pózování
přítomných „zasloužilých folkloristů” fotografům v příjemném prostředí stadionu
Bludník a jeho okolí
Vstup zdarma pro všechny (i pro ty Strážničany, co se po tři dny starali jen o
ostatní). Při vstupu do areálu však mladými dvojicemi „kontrolorů“ bude provedena
ZPaPA – Zkouška připravenosti a pohybových aktivit, možno vyznačit i graficky na
připravených tabulích (výskok snožmo, rozkmit kyčelního kloubu …)
Ze srdce vše dobré vám přejeme

František Hrňa a Miloslav Hrdý

