
Kulturní a Kulturní a Kulturní a Kulturní a vlastivvlastivvlastivvlastivěěěědné sdružení Skoronice,dné sdružení Skoronice,dné sdružení Skoronice,dné sdružení Skoronice, 
stárci, stárky a krojovaná chasa 

zvou všechny občany 

na 

KROJOVANÉ HODYKROJOVANÉ HODYKROJOVANÉ HODYKROJOVANÉ HODY    
ssss    vvvvěěěěncem a káncem a káncem a káncem a káččččerem ,erem ,erem ,erem ,    
které se uskuteční ve dnech 

5555. . . . ––––    7. listopadu 20107. listopadu 20107. listopadu 20107. listopadu 2010    
s tím to programem : 

 

PPPPátek 5.11.átek 5.11.átek 5.11.átek 5.11. Od 20:00 do 02:00 h hodová beseda u cimbálu v sále Obecního domu, hraje 

Varmužova cimbálová muzika s primášem Petrem Varmužou. V průběhu večera 
budou představeni letošní hodoví stárci – Vítězslav Lunga s Danou N ěmcovou a 

Radek Hlaváč s Adélou Lungovou. 

Vstupné 80 K č 

Sobota Sobota Sobota Sobota 6.11.6 .11.6 .11.6 .11. Ve 14:00 h začíná na Kanále hodové odpoledne s věncem 

Od 20:00 do 02:00 h taneční zábava v sále Obecního domu, hraje dechová hudba 
Skoroňáci. 

Vstupné 100 K č 

NedN edN edN eděěěěle le le le 7.11.7 .11.7 .11.7 .11. V 11:00 h slavnostní mše sv. v kostele sv. Floriána za účasti stárků, stárek a 

krojované mládeže 
Hodové odpoledne s „kradením káčera“ za doprovodu dechové hudby Skoroňáci 

začíná v 15:00 h na Kanále. 

V 16:45 h se půjde průvodem od domu mladší stárky na sál, kde bude vyhlášeno 

sólo „pro teho, kdo ukradl káčera“. 

Neděln í hodové odpoledne bude zakončeno v l8:00 h slavnostním verbuňkem 

„Dyž se stárci s chasů v hody zejdů… “ a poté bude vyhlášena „večeřa“. 

Pro ty, kteří chtějí v hodovém veselí a tancování pokračovat, bude od 20:00 h 

hrát k poslechu a tanci skoronský rodák M iroslav Fridrich. 

Vstupné 60 K č 

V průběhu sobotního i neděln ího odpoledne budou krojované páry prodávat u domů stárků a stárek 

pohlednice s hodovým i záběry v ceně 20 K č. Pohlednice bude platit i jako vstupenka na sál v době od 
l7:00 do 18:00 h. V ěřím e, že skoronští občané i hodoví návštěvníci podpoří tím to symbolickým 

vstupným tradiční skoronské hody, které se od roku l969, tj. plných jednačtyřicet let, 

udržují v obci každoročně. 

Akci finančně podpořila Obec Skoronice. 


