
.ř
*

ř.'44}

s .lr'

Program pořadu ,,Núvrat k tradici II.,,

Terezín 12. _ 15. června
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v puÍpkunikátni ruční stavění máje od 17 hodin. Akce bude doprovázena programem ráďa I{H

n.ffi,o c|ěti a m|ádež. Součástí programu bude také akce ,,Vaření s červíky.o. Večemí program

pak zajistí rocková skupina MASSAGE

Sobota bude naplněna vínem, v podobě Prestižní ořehlídky špičkovÚch mqrayských vín.

6. naplrrěn| tímto tekuty- potlud"* lla'i l,to'an.y vydají svá tajemství l3'.6. 2009, od 15 hotl.

K ochutnávce budou nabiženy skvosty v podobě vynikajícího vína drobných vinařů z okolí, ale

také mámých vrnďských ťrrám z celého iegionu. Převážtě se bude jednat o tichá vína ročníku

2008. rrrůžete se však také těšit na vína archír,ní i šumivá. Celý program zaháji trtrbači z lesnické

f'akrrlty MZL|.i r Brně
V dopoledním programu bude možné shlédnout vystoupení několrka folklórních souborů.

od 1.9:00 hraje v u.óá1.' vinných sklepů k tarrci a posleclru cimbálová muzika
vtÁnÍ z Čejče.

Folklómí zpěvy a tance je možno až do půlnoci prokládat volnou degustací špičkových vín

Clr1,bět nebude ani doprovodný program:

Shlédnout můžete:
- Ukaz|<y s|ováckého tance - ,,Verbuňk..,
- selcíní sektu šavlí _ ,,sabrage..
- a mnoho dalšiho z pestrého folklórrrího programu.

Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou příležitost, kde pestrost nulruvských vín

odkrýuó kouzla Mora+y!

V letní rozvemé náladě a veselení, bude možno pokračovat i následující deri' kc|,v 1e l1a pfogral)1rt

krojová zábava.

1\,Irrzetttrl vinařství a venkova o.s. Vás srdečně zve naslovácké krojovanó hody pod májů.

v.neděliod 14:00 zaháji hodovou veselici slawostrí průvod obcí. Po průvodu bude následovat

.,íiilIpř.,polní chasy 
"podle 

staré trac|ice s veselott tarrcovačkou až do 19:00 hod, kdy slovo

dostane hodová večeře. od 21:00 bude dále pokračovat zábava na sóle pod májů až do ranních

hodin. Celý hodo\ri program bude k tanci a poslechu doprovázet :

Slovácká dechováhudba s r Ř Í n n Ň e x xr
s kapelníkem Vojtěchem Horkým'

Po celý kulfurní poř.acl o}rčerstvení zajištěno.

V uonclělí od 19.00 bude pro

Hodová diskotéka. Hraje DJ
Mutěnice. www.disco.eclen.cz

b_' kteří zůstanou v opojení tanečni nálady a plni sil přtpraverra

i}teclra a hosté z rádia JIH za poc|pory' drsko khrbtr EDEN

f'*
Přejeme Vám příjemnou zábavu , l.É 
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