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90 LET NAŠEHO KRÚŽKU

V roce 1998 si náš krúžek připomene 90 let své existence a chceme si to 
připomenout především dělně.

Připravuje se natočení a vydání zvukové kazety, která zachytí kmenový, ale i 
nový repertoár obou našich pěveckých sborů a muziky. Budeme se snažit vyrov
nat dluh z 85. výročí a vydat záznamy z konference o slováckých krúžcích, 
která se tehdy konala, spolu s dalšími statěmi ze starší historie krúžku i jeho 
činnosti v letech 1994-1998. Ve znamení výročí se budou konat i další akce, 
především 48. slovácký ples, který se uskuteční 24.ŽIedna 1998 v Kongresovém 
centru u výstaviště.Všechno by mělo vyvrcholit 14. listopadu 1998 slavnostní 
premiérou nového programu souborů krúžku a setkáním starých krúžkařů 
v Centru experimentálního divadla / Dům U Fanalů / na zelném trhu. Výbor 
krůžku touto cestou vyzývá všechny krúžkaře, aby přicházeli s dalšími náměty 
na činnost v jubilejním roce, a především, aby přiložili ruce k dílu, pomáhali 
všechny plánované akceuskutečnit a sehnat na ně dostatek finančních prostřed
ků.

Program krúžku na III. čtvrtletí 1997

17.9. 19.30 Beseda v Klubu Vojenské akademie, Šumavská 4

Výhledově: 11.10. zájezd do Bratislavy na oslavy 75. Slováckého krúžku a 
Skaličanů,

besedy 22.10. (hodová), 12. 11., 3.12 (mikulášská) a 17. 12. (vánoční).
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Sponzoři a dárci

©
ČESKOSLOVENSKÁ

OBCHODNÍ
BANKA 

A.S.

HLAVNÍ POBOČKA BRNO
Šumavská 33, 611 40 Brno

Zdá se Vám, že by Krúžkozor mohl mít víc stran?

Jestliže ano, pak právě Vám je věnována výzva ke spolupráci. Posílejte náměty, 
příspěvky, kresby. Krúžkozor může být tribunou Vašich názorů, inzerentem 
zajímavých akcí, na jejichž pořádání se podílíte.

Stačí málo! Najít chvilku času, napsat příspěvek a předat ho komukoliv z výboru. 
Už teď se těšíme!

Jubilanti

70 let: 22.8. Ing. Lev Štěpánek 
65 let: 3. 9. Mgr. Jan Miroslav Krist 
60 let: 8. 7. MUDr. Jan Pavlík 

12. 10. Miroslav Chaloupka
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Z bratrských krúžků 

Bratislava

Krúžek oslaví 11. října 75. výročí své existence v Kulturním domě v Bratislavě - 
Záhorské Bystrici. Náš krúžek vypraví na tuto oslavu autobus, který vyjede do 
Bratislavy už ráno, aby si mohli zájemci dnešní Bratislavu prohlédnout. Návrat 
bude až ráno následujícího dne. Bližší podrobnosti budou oznámeny a přihlášky 
na zájezd přijímány na prvém zářijovém krúžku, tj. 17. září.

Kronika

Na VÝSTAVĚ VÍN krúžkařů a příznivců krúžku konané 16. dubna, se sešlo 61 
vzorků. Šampióny výstavy se staly sauvignon a rulandské červené Ing. Josefa 
Donného z Klobouk u Brna, uměleckého šéfa našeho mužského sboru. Úroveň 
všech vystavovaných vzorků byla vysoká, nejhůře oceněné víno mělo známku 
18.0 bodů, degustátorská komise (předseda Ing. František Kadubec, členové 
Ing. František Kašník a Cyril Sáček) konstatovala, že 46 vzorků bylo špičkové 
kvality. Výbor děkuje mužskému sboru, který výstavu zajišťoval, za obětavou 
práci, a firmě Ing. Miroslav Dostál za to, že uhradila veškeré náklady. A samo
zřejmě všem, kteří vzorky vína dodali.

Zajímavou akcí bylo SETKÁNÍ SLOVÁCKÝCH KRÚŽKŮ uspořádané 12. dubna 
1997 v Šardicích tamním Slováckým krúžkem Grajcar k 5. výročí jeho založení. 
Vystoupily na něm Slovácký krúžek ze Svatobořic, dětský soubor Podkověnka 
ze Svatobořic, Cimbálová muzika Petry Ostřížkové ze Šardic, cimbálová muzika 
Jaromíra Břeně ze Šardic, pořadatelský krúžek Grajcar a náš krúžek ve složení 
muzika, taneční skupina a mužský sbor. Večer byl dobře navštíven a po programu 
vyhrávala k zábavě Varmužova cimbálová muzika ze Svatoboříc-Mistřína.

Pozor!

Chystáte-li se na "Buchlovskou svícu" do Buchlovic, vězte, že termín této 
akce není 1 .-2. srpna, jak bylo uvedeno v minulém Krúžkozoru, ale 22. až 24. 
srpna. Termín přeložili organizátoři.

Krúžkozor -  vydává Slovácký krúžek v Brně. Vychází zpravidla čtyřikrát ročně. 
Odpovědný redaktor a grafická úprava Ing. Jiří Raštica. Příspěvky přijímají všichni 

________________________________________ členové výboru. Náklad 150 výtisků._________________________________________
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