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Ve t4,30 Mons. Korel Herbst - pomocný biskup

prožský o P. Povel Jončík - duchovní
aspróvce fornosti ve VinořÍ vysvětí

oprovenou kop!íčku Ponny Morie.

v 15,00 před restourocí No stotku qystoupí
Muziko špolíček Proho, fotktorní
soubor, hrojící lidové písně
z P|zeňsko, Strokonicko, Domožlicko.
Kromě klosických nóstrojů uslyšíte
nopř. vozembouch, dudy, fomfrnoch.
Zpívó Tomóš Mesner o velký smíšený
sbor Gech přítomných.

Pitný režím zojistí pivo, víno, burčók.
Po ce|é odpoledne bude probíhot neřízenó

degustoce vín.
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oubor ]!,luziko Špo|iřek Pmho
ie česk Íolklórní skupino

pr)sobírí pfi 0bvodním Úiode nĚstské
čós|i Pmho 9, Reperldr solboÍU
ie orienlovÚn no hudebď folk|ór
zdpodnÍch o iíŽních Četh. Soubor
ie s|oŽen z lidové kope|y v k|osickém
obsození (troie hous|e, dvo klorinely,
00s0 0 zpevt. v$(nnr ucmrulro
VysíUpuiív řeskýó lidovfth hoiíú.
Soubor Úspěšně reprezenlovo| noši
republiku no vystoupeních o fo|k|ómith
festivo|eó v SRll, Šýorsku,
Polsku, Rokousku, Froncli
o Sknndinóvských zemích.

os [nsgmb|e Muziko špolíťek
Pmh! ist die firheúische

to|klorgruppe, die beí del |(u|hlÍ0bteillng
der Stodtbshdrde Prug 9 wirkt. Bos Reperloire
umerer 0ruppe iý ouf Wdí{nd
SÚdbiihmithe folk|ore orienliert.
Dos [nsemble setzl sich ous der
Vollsmusikkopelle in klosixher Beselzung
(3 Geige. 2 l(orinellen, (onhobm
und S0ngerpor). Alle Milwirl.enden relen
in Bďtodisrhon Vo|kďrochlen ouf unsere
GÍUpps prdsen|ieíe sřh mi| Erfo|g nitht
nur in det lleímo|, ober sie nohm ouch
to|klorÍestr.volen in Deutsch|ond. khweiz,
Po|en, Ósterreich, tmnkrei'rh und Skondirnvien.
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iolklore group operoling under
|he Municipo| ofíire of Progue 9' The repeťory
of the ensemble liluziko Špo|Íček Pruhl
oÍell ss on musÍc folklore oÍ sou|h.wesl
ond souih Bohemio. The Bnsembie is romposed
of folklore Eoup witl o lpicol conposilion
(3 violins, 2 dorineB c do:.:ble prs
ond singers). Duing peřotmontes :vetyono
weos Czech folk tostume. the e;::exble
peďormis not on|y before honre nudiente,
bul olso teprcsenloles wi|h lrhieventent Íls
noŤive counlry ď perfotmonces ond Ío|kklre
fesiivols ín S!íiteÍ|cild, Germony, Polond,
Auslrio, Fronce ond Scondinovion counlies.
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