
Osmdesát let je požehnaný věk.
        Pro mnohé stále věk aktivity, činorodosti i 
moudrosti. Krúžkem Moravských Slováků (KMS) 
začíná naše historie ve Zlíně. Osmdesát mu bylo 
vloni. Osmdesátá léta byla v činnosti souboru 
Vonica, který pokračuje v duchu Domácího řádu 
(stanov) KMS dodnes, pro nás nejúspěšnějším 
obdobím. Jeho členové, někteří již mimo aktivní 
tancování, se v roce 2008 spontánně rozhodli k 
účasti na festivalu Senioři Petrov a s muzikou 
souboru jsme se skvěle předvedli. Jako seniorská 
sekce Vonice jsme se do tanečního sálu vrátili za 
půl roku k pravidelnému nácviku i k vytváření 
nových scénických čísel.    
        Jako Vonica 80 vystupujeme od Zlínského 
besedování 2009: vyjadřujeme tak  naši identitu i 
historii. Do seniorské kategorie patříme, i když se 
tak mnozí necítíme… A že už je to letos 81?

V čem budeme tancovat, 
kdo nám bude hrát? 
        Stali jsme se obecně prospěšnou společností, 
podařilo se nám velkým úsilím i přízní ze strany 
donátorů i našich členů získávat postupně 
prostředky. Od roku 2013 se společně s paní 
Eliškou Křižkovou st. z Vápenic, se Šárkou 
Hlahůlkovou z Velké, Renatou Potěšilovou 
z Lipova, Adrianou Havlovou z Lozorna a dalšími 
vyšívačkami, švadlenami a dobrými dušemi 
vracíme do přelomu 19. a 20. stol., po kousíčkách 
(kusech, párech) pořizujeme originální krojové 
součástky s originálními výšivkami z tohoto 
období díky jejich invenci, umu a pokory k 
tradicím.  Kroje už máme ze tří regionů. Obnovili 
jsme První pátky a besedujeme u cimbálu s 
našimi příznivci i hosty ze Zlínska, horňáckých 
dědin, regionů našeho zájmu. Máme k sobě 
muziku. Naši. A skvělé zpěváky a zpěvačky.

        Naše diváky ve foyeru sálu Malé scény 
přivítáme písničkami v podání zpěváků 
Slováckého krúžku a Vonice z archivních 
zrestaurovaných zvukových záznamů z období 
1973 -1990  již vydaných na dvou CD. 

 

Co vám na scéně předvedeme?
     První polovina programu bude patřit 
především Horňácku. Uvidíte a uslyšíte naživo
výkvět vynikajících tanečníků a zpěváků: 
Jiří Gavenda a Petr Mašláň - vítězové pěvecké 
soutěže Strážnických slavností 1992.  
V horňáckém odzemku se i po třiceti létech 
předvedou ve skvělé  pěvecké i taneční kondici 
bratři Zemani. 
Vrcholem bude remake Balady o Kačence 
z roku 1989 s Vlastou Gavendovou a Aničkou 
Brunclíkovou (Kačenka) a sólisty Jitkou 
Slavíkovou (Marušákovou) a Lexou Gazdošem 
(laureát Strážnice 2016 za pěvecký výkon). 

        Druhou část zahájíme po kopanicky a sólově. 
Díky spolupráci se Zdenkou Jelínkovou máme 
záznamy tancování kopanických tanečníků 
z padesátých let, které od osmdesátých let 
studujeme a přenášíme na scénu: Obrázky z 
kopanických dědin včetně slovenské Kykuly patří 
od 2016 do našeho základního repertoáru. 
Předvedou se Děvčice z Vonice s písničkami z 
Javorníka - patří k nám. Uslyšíte také  držitelku 
ocenění Zpěváček stejnojmené soutěže Michaelu 
Doleželovou.  v závěrečném bloku ze 
západoslovenských Kopanic si spolu s vámi 
chceme užít nově nastudované chlapské 
rozkazovačky - uklakovanou z Priepasného, 
starobabskou a hustí z okolí Brezové pod 
Bradlom a nakonec si všichni společně 
zazpíváme s Mužáky ze Zlína.  
Po vystoupení se v Komorním sále Malé 
scény budeme těšit na osobní setkání, povídání 
a vzpomínání s  nahlédnutím do historie souboru 
Vonica i Vonica 80: Máme připraveny desítky 
renovovaných i nových klipů z premiér, akcí, 
zahraničních festivalů, včetně  filmů  Vonice...

Těšíme se na setkání s kamarády, spolutanečníky 
i milovníky folkloru. 
Tanečníci a muzikanti Vonice 80.

Rezervace vstupenek:
pavla@vonica80.cz 

Vonica 80
 po 10 letech

Malá scéna Zlín
So 18. září 2021
19:30 hod.

pro příznivce a milovníky 
folkloru: celovečerní vystoupení 
k osmdesátinám založení Krúžku 
Moravských Slováků ve Zlíně.
— 
Účinkují Vonica 80 
Děvčice z Vonice a Mužáci ze Zlína

Program a rezervace vstupenek na: 
www.vonica80.cz
http://www.facebook.com/vonica80zlin


