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V Muzeu Podhradí Buchlovice naleznou návštěvníci v průběhu celého roku širokou
nabídku výstav, pestrou škálu písniček a vyprávění o zapomenutých řemeslech a
lidových tradicích. Ožívají zde už osm let díky sedmašedesátiletému Miloslavu
Hrdému, rodákovi z Huštěnovic, dlouholetému tajemníkovi Buchlovic, folkloristovi,
zpěvákovi, muzikantovi a poetovi.
Milovníky vína potěšila o druhém červencovém pátku už druhá vernisáž O všelijakém
pití – voda, mléko, káva, čaj, pivo, víno, pálené a jejich kombinace.

Hned tři vernisáže
„Protože téma je opravdu hodně široké, od mateřského mléka až po pálenky, nezvolil
jsem pouze jedinou vernisáž, ale v průběhu léta nabídnu návštěvníkům muzea, a to
díky svým kamarádům a přátelům, hned trojí slavnostní zahájení výstavy se
zmíněnou tématikou," svěřuje se autor expozice Miloslav Hrdý. Z toho všelijakého pití
zvolil v červnu jako první napěněný mok – pivo, o druhém pátečním červencovém
podvečeru víno.
Ale nejen jemu nedávno věnoval svou první sbírku básní o vinohradech, vinařích a
o víně, postupně seřazených do jednotlivých kapitolek, které jsou odděleny
fotografiemi. Vydala ji Folklórní agentura Buchlov a nese název Zázrak ve sklenici.

Kniha básní o víně
„Knížka zahrnuje moje putování krajem Slovácka a setkávání se v něm
s dobrými lidmi – vinohradníky a vinaři v průběhu asi dvaceti let. Je také
oslavou jejich práce, o potkávání se s kamarády ve sklepech a na koštech vín,"
přibližuje zbrusu novou publikaci její autor. Nechybí v ní ani jeho přítomnost
při setkáních především mužských pěveckých sborů, buchlovických a
strážnických zpívání.
„Už nejsme přece tak mladí, abychom museli pít vína špatná. Nejvíce básní je
ve svazku o lidech, kteří milují víno. Já už si toho „svého vinaře" vybral. Je jím
buchlovický František Hrňa. Za ním budu chodit až do smrti, třeba při
momentálním nedostatku vína, tedy v době sucha," svěřuje se Miloslav Hrdý.
Neodpustí si poznámku, že od sucha ve sklenicích nepomůže ani Pán Bůh, byť
by se k němu vinaři a milovníci vín hezky pomodlili.
„Víno je požehnáním Slovácka. K němu neodmyslitelně patří rázovité vinné
sklípky lákající ke vstupu a koštování. A když už jsme někdy mezi těmi sklepy,
nestůjme a vejděme, vína jsou k návštěvě a koštování připravena," dodává
poeta, folklorista, zpěvák a muzikant Miloslav Hrdý.
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