Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce
zve všechny veselé lidi na výjezd za kulturou

Horňácké slavnosti
21. – 22. 7. 2012 |Velká nad Veličkou
MY z Malé lišky, co tak rádi zpíváme, si dovolujeme TY, co se rádi zapojí
k muzicírování a nevadí jim trocha nepohodlí pod širákem, pozvat na jedinečný
svátek lidové písničky do Velké nad Veličkou. Tyto slavnosti jsou tak výjimečné tím,
že přečkali dobu totality a lidem vtiskli do srdcí lásku a porozumění k folklóru, který
i při našich setkáních s kytarou, tak rádi zpíváme.
Slavnosti začínají již ve čtvrtek, ale Malá liška pojede až na hlavní program v sobotu 21.
července. Přehled víkendového programu je na druhé straně. Na místě nás nečeká jen
krásná muzika, tanec, zábava, ale i jarmark řemesel a místní speciality, ať tekuté či tuhé.
JAK SE TAM DOSTAT: Kdo chce, může jet autem, ale ostatní pojedeme vlakem směr
Veselí nad Moravou. Cena společné jízdenky: 170 Kč/osoba celkem za obě cesty.
SRAZ: V sobotu 21. 7.2012 na hlavním nádraží v Olomouci v 6:50
NÁVRAT: V neděli 22. 7. 2012 tamtéž nejpozději v 18:52
SPANÍ: Pod širákem nebo ve vlastním stanu ve stanovém městečku přímo na místě;
ohledně místa ve stanu se lze domluvit s organizátory
VYBAVENÍ s sebou: spacák, karimatka, určitě nezapomeňte na deštníky a pláštěnky
(skoro jak ve Skotsku, téměř vždy prší)
Horňáckou akci vede Libor Homola, tel. 734 654 958
Přihlášky (jméno, příjmení, rok narození, kontakt e-mail, mobil) na e-mailu
fox@malaliska.cz nebo on-line na http://www.malaliska.cz/nabidka-aktivit-2012/

Program Horňáckých slavností
Sobota 21. července
9:00 Velické náměstí
Tradiční jarmak
Připravily: Ilona Janošková, Maria
Tomčalová, Martina Zálešáková
V rámci jarmaku se uskuteční výstava
drobného zvířectva. Připravili: veličtí
chovatelé

Po skončení programu bude následovat
Zbojnický večer s opékáním baranů
Připravil: Antonín Vrba
Neděle 22. července
9:00 Velické náměstí
Tradiční jarmak
Připravily: Ilona Janošková, Maria
Tomčalová, Martina Zálešáková

14:00 Zpívání u kostela
Horňácko v pověstech a písních
Připravily: Magdalena Maňáková, Anna
Šajdlerová

10:30 Kostel Sv. Maří Magdalény
Slavná mše svatá – Patrocinium

15:00 Dům č. p. 166
Vernisáž výstavy Hlína
Diplomová práce Pavly Vachunové
Připravilo: Občanské sdružení Futra
Kurátor: Michal Cáb

14:00 Kuželovský větrný mlýn
Neděla na Horňácku
Scénický pořad věnovaný našim
předkům, kteří prožívali neděli jako
sváteční den
Připravil: Pavel Ďuga ml., Monika
Macková, Miroslav Minks, Jura
Miškeřík

16:00 Dům č. p. 166
Balady zpod Javoriny
Připravili: Martin Kuchyňka, Antonín
Vrba
19:30 Horňácký stadion
Než si rok s rokem ruku podá
Pořad dětských souborů. Připravila:
Irena Mikesková a kol.
21:00 Horňácký stadion
Katerino, staň hore …
Připravili: Martin Kománek, Ivan
Urbánek

11:30 Velické náměstí
Koncert dechové hudby Veličanka

V jednotlivých pořadech účinkují
soubory, cimbálové muziky, skupiny a
sólisté z Horňácka.
Hlavní pořadatel: Obec Velká nad
Veličkou ve spolupráci s Programovou
radou Horňáckých slavností
Tato akce se koná díky podpoře
Jihomoravského kraje a obcí Horňácka.

Další informace: www.obecvelka.cz
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