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… sotva Tě shlédnu, země drahá,
radostí se zvlní hruď.

Po klobouku že ruka sahá,
Valašsko moje, zdrávo buď.

Na chlumu kopce zrána stoje,
přehlížím dálné pásmo hor.

Naslouchám, jak tam z lesní chvoje,
tajemný vane rozhovor.

MFF Strážnice 2011 – amfiteátr Bludník
sobota 25. června 2011 • 20.30 hodin
neděle 26. června 2011 • 13.30 hodin 

MFF Rožnovské slavnosti 2011 - Komorní amfiteátr VMP
sobota 2. července 2011 • 19.30 hodin



program:

Regionální pořad „Valašsko 
moje, zdrávo buď“ je koncipován 
jako pokladnicový pořad věnova-
ný jednomu z nejvýznamnějších 
moravských etnografických regi-
onů – Valašsku. 

Posláním tohoto profilového 
programu je představení Valaš-
ska a jeho dílčích specifik pře-
devším z pohledu geografické-
ho a zvykoslovného. 

Pořad je rozdělen do tří částí. 
V první z nich připomeneme 
pasteveckou kulturu související 
s původem Valachů – tance Sa-
lašnické, Pasáci, ale také pás-
ma věnovaná zbojnické a por-
tášské tradici.

Kromě patevectví skýtalo Vala-
chům obživu i rolnictví a ruko-
dělná výroba. Té patří druhá část 
pořadu s tanci Na robotu skazu-
jú, Mlynářské nebo Holový.

V závěrečné části pořadu na-
bídneme divákům tradiční toči-
vé tance, které jsou pro region 
Moravského Valašska typické – 
valaská, zvrtek, zvrtaný, gúlané 
nebo starodávný.
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