POZVÁNKA na víkendovou 9.-11.7.2010
V dobrém zme sa zešli, v dobrém sa rozejdem
Vyškovec č.47 - Moravské kopanice

program :
pátek 9.7.2010

19 hodin – „K horám slnéčko k horám“

sobota 10.7.2010

6 hodin – „Už je ráno, už je deň“
14 hodin – „Zahraj, že mi zahraj,jakú si rozkážem !“
20 hodin – lidová zábava „OD ŠUMAVY K TATRÁM“
K tanci a poslechu hraje folklórní skupina
„Z mesta idú“,

podporováno Poštovní spořitelnou z Nadačního fondu VIA

VÍKENDOVKA 9.-11.2010
Účinkující: folklórní skupina „Z mesta idú“
Pořadatel : ZO ČSOP Moravské Kopanice
Za finanční podpory: Poštovní spořitelny prostřednictvím Nadace VIA
Místo konání : Vyškovec 47,
Moravské kopanice
(říká se u nás „Ve vlčí“)

Jak se k nám dostat?
Autobusem se dostanete na konečnou – Vyškovec ,Hribovny(potom
budete scházet do Vlčí shora), a nebo Vyškovec-Obecní úřad (potom
budete šlapat do Vlčí do kopečka. A nyní pozor – dojdete ke staré,
zrezivělé autobusové zastávce – která nikdy nebyla autobusovou
zastávkou. Velkými písmeny je na ni napsáno HERBERK, stoupnete si
k ní zády a uvidíte nepřehlédnutelnou žlutou maringotku, no a za ní přes
louky se nachází naše usedlost. Přes louky bude označena cesta, kudy jít,
abychom co nejméně narušovali soukromí našich sousedů! (pozn. Zřejmě
ti, co přijdou shora budou už k nám odbočovat vpravo před Herberkem,
ti, co jdou zdola, přejdou Herberk a odbočí vlevo).
Co vzít sebou?
Spacák, případně stan, ešus, hrnek-sklenk-kríglu, lžičku, dobrovolný
příspěvek na společnou stravu – muzikantům na struny!; kdo se chce
zúčastnit ranního sobotního kosení, donese si kosu. A pečivo, zvláště
domácí, též vítáno !
Jak se přihlásit?
Pro lepší zdar této akcese třeba se zaregistrovat se na uvedených
adresách, uvést den příjezdu.

PROGRAM :
Pátek 9.7. „K horám slunečko, k horám“
Příjezd v odpoledních hodinách, po zabydlení kolem sedmé hodiny bychom
slavnostně zahájili VÍKENDOVKU !!! Následovala by volná rozprava, co nás
tento víkend bude čekat, co nás spojuje – povídání proložíme zpěvem trávnic.
Celé toto večerní souznění bude přípravou na sobotní ráno. A na dobrou noc morbidní balady…
Sobota 10.7. „Už je ráno, už je den“
Budíček si každý udělá podle svého uvážení s tím, že v 6 hodin ráno se kosci
dostaví na určenou louku, kterou zajišťuje Martin Pavelka. Pod odborným
vedením zkušených kosců – a za ranního zpěvu se zdolá tento kousek panenské
trávy !!!
Po této rozcvičce následuje kafíčko, snídaně, odpočinek, prohlídka Vyškovce,
oběd.
Ve 14hodin zahájení hlavního víkendového pořadu
ZAHRAJ, ŽE MI ZAHRAJ, JAKÚ SI ROZKÁŽEM !
Hlavní program bude zaměřen na tance z Uherskobrodska, Moravských
kopanic pod vedením tanečních lektorů ,můžeme přidat i něco od sousedů přes
východní hranici….
20 hodin - večerní pořad - „Od Šumavy k Tatrám“
-tanec,špekáčky , pití, písně“ - odevšad“
A zvolna přejdeme do neděle, „Skoro ráno bývá, když kohútek zpívá“, kde
bude již alternativní program bez časových hranic.
Srdečně na tuto akci zve a těší se
Jarka Konečná,jménem týmu „Z mesta idú“
Pozn.: Akce se koná za každého počasí, jen „při mokré variantě“ by se zřejmě
více zpívalo !!!
Dotazy : Jarka Konečná – mobil 606767413
jarmila.konecna@centrum.cz (na internetovou adresu psát do
konce 25.června, potom už jen na mobil !!!)
Martin Pavelka – mobil ……….
martin.vyskovec@seznam.cz

