Vážení kamarádi, příznivci folkloru a lidové kultury!

Zveme Vás do Hroznové Lhoty na křest knihy a CD „… mně bude muzika do rána, do dňa hrát!“, kerý sa koná v sobotu 21.11. 2009 v 19 hodin (to je sedn večér ) v sále KD v Hroznové Lhotě.  
Co učujete:  Starodávné písně z Hroznové Lhoty a okolí (táhlé, sedlácké, sem tam aj verbuňk…) v podání žensko-dívčího sboru Lipina a Mužského sboru z Hroznové Lhoty, zahraje (a aj zazpívá) velicko- (F. a L. Supovi, R. Kovárník) lúcko- (V. Kolacia) vrbecko- (M. Drlík) hroznolhocká (P. Hlahůlek a P. Valíček) muzika – dále jen VLVHCM.
Aj hosté budú. Zatím sú istí: muzika P+P Kubíků z Velké, mužský a ženský sbor z Kozojídek, M. Múčková, snáď aj pan rídící Okénka. Na gajdy zahraje J. Mička (poslední hroznolhocký gajdoš) a I. Urbánek, na trúbu zatrúbí trúbista J. Kozumplík.
Nejaké průvodní plky slúbil zajistit pan nakladatel, cestovatel, intelektuál a mecenáš F. Šalé ve spolupráci s naším starostú P. Hanákem.
Po skončení programu a polétí knižky gořalkú bude následovat beseda u cimbálu, hrát bude VLVHCM (viz vyšéj) a kdo sce. O její zdárný a důstojný průběh by sa mohla zaslúžit aj výstavka a košt hroznolhockého ovoce v jeho najpříjemnější (pálené a tekuté) podobě - trnky, durancie, oskoruše, meruňky, broskvy, špendlíky, jábloni i grúši… A nejaké víno sa snáď také najde.

Vzhledem k temu, že kapacita sálu je omezená a né všecí by sa moseli véjít (víte, jak to dopadlo letos ve Velkej…), bylo by dobré si zarezervovat lístky po internetu na adrese:  pavelvalic@seznam.cz , nebo kúpit v předprodeji na OÚ v Hroznové Lhotě. Dyž uvážíme vysokú kulturní hodnotu tejto akce, je cena lidová: 50 Kč v předprodeji, 70 Kč na poslední chvílu. Šrotovné poskytujeme enom po akci v  šest ráno třem najvíc ožralým (štamprlu na cestu).

Takže: beztak máte šecí prd co na práci (trnky sú v bečkách, role poorané, víno stočené, prasa v chlévku) tož dojdite do Lhoty! 
Kdo bude túžit po podrobnosťách, nech ně zavolá na číslo 725 787 677!!!!!!
Každý desátý náščevník obdrží štamrlu zdarma!!!!!!  (malú)

Za účinkující srdečně zve Pavel Valíček


