VODNICKÝ SPLAV
aneb velké setkání vodníků
na SLEZSKÉ HARTĚ

10.-14.července 2012
Vodní nádrž Slezská Harta a její okolí ovládnou vodníci z Čech, Moravy a Slezska a srdečně vás zvou
na program pro děti i dospělé, pohádky, písničky a soutěže jak na suchu tak i ve vodě.
Na setkání s vámi se těší nejen pravá vodnická kapela Rybníkáři a mnoho divadel, ale i vodnický král
Pepa Vošplouch I. se svou družinou. Během týdne skupina vodníků navštíví s krátkým hudebním
programem obyvatele okolních měst a vesniček a osobně pozvou na svůj Vodnický splav.
Účinkují: Jihočeská skupina RYBNÍKÁŘI, Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod, Divadlo MAGNET Bruntál
Pohádková babička DADLA Bruntál, Loutkové divadlo XAVER Praha, Krajánek Vláďa a spousta dalších
Úterý 10. července – Bruntál

15:00 Setkání vodníků u kašny na Zámeckém náměstí a zvací průvod městem až na Náměstí Míru
16–19:00 Náměstí Míru – hudebně-divadelní program „VODNÍCI ZDRAVÍ BRUNTÁL“.
Můžete se těšít na vodnickou informační tiskovku, módní přehlídku, Vodnickou pestrádu,
soutěže a písničky. V programu vystoupí vodnická kapela Rybníkáři, Divadlo Magnet,
Mateřské centrum Skřítci a taneční škola Stonožka.

Středa 11. července – Roudno, Leskovec

10:00 Zvaní po hladině Slezské Harty /vodníci na loďkách zdraví Slezskou Hartu/
Odplouváme od přístaviště Roudno
18:00 Leskovec – Restaurace U Marka – „Vodnická škola“ pohádka skupiny Rybníkáři
18:00 Roudno - Dům Kultury – „Groš“ pohádka krajánka Vládi Jandy a otevření výstavy
„Vodníkovo malování“ - obrázky dětí z Bruntálu a okolí

Čtvrtek 12. července – Leskovec

18:00 Leskovec – přístaviště – „Námořnická pohádka“ s pohádkovou babičkou Dadlou
19:00 Příjezd a zdravice vodnického krále Pepy Vošploucha I. a Vodnická pestráda skupiny Rybníkáři

Pátek 13. července – Roudno

16:00 Roudno - scéna „U vody“ - Soutěžní odpolední program a pohádková diskotéka Divadýlka Mrak
18:00 Roudno - Dům Kultury - „O princezně Julince a drakovi Brundibárovi“ pohádka divadla Magnet
20:00 Roudno - scéna „U vody“ - Zpíváme s vodníky – pěvecká soutěž „Zpívající žába“ s vodnickou kapelou

Sobota 14. července - Roudno

10:00 Kulturní dům - „O Honzovi“ loutková pohádka divadla Xaver
13:00 Scéna „U vody“ - řazení Průvodu vodníků - průvod prochází obcí Roudno až na hřiště
15:00 Scéna „Hřiště“ - zdravice vodnického krále Pepy Vošploucha I., písničky a soutěže
Hasičské zápolení vodníků a hasičů a Vodnická módní přehlídka
17:00 Scéna „Hřiště“ - „Vodnická pohádka“ Divadýlka Mrak
19:00 Scéna „Hřiště“ - Hudební program a pravý vodnický bál – hraje a zpívá vodnická kapela Rybníkáři
Poznámka: V případě nepřízně počasí bude páteční a sobotní program přesunut do Domu Kultury Roudno.

„Vodnický SPLAV“ pro vás připravují: RYBNÍKÁŘI, Pohádková babička Dadla, Ludmila Navarová, Obec Roudno
Obec Leskovec nad Moravicí, Mikroregion Slezská Harta, SDH Roudno, Moravskoslezský kraj, Město Bruntál
MAS Nízký Jeseník, DILIA Praha.
Změna programu vyhrazena. Více na www.rybnikari.cz

