Studio STA – multimediální agentura o. p. s.
Adresa: Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, tel.: +420 736 223 051,
e-mail: reditelstvi@studio-sta.cz, web: www.studiosta.cz, web: www.stabruntalsko.cz,
ID datové schránky: 9q3h27m, IČO: 22888853, DIČ: CZ22888853,
Číslo účtu: Fio banka, a.s. - 2200824759/2010
V Háji ve Slezsku se střetnou historičtí vojáci, vystoupí Čechomor a Kristína
OPAVSKO, HÁJ VE SLEZSKU | Pestrý třídenní kulturní a společenský program čeká na
širokou veřejnost v Háji ve Slezsku. V areálu vodníka Slámy se střetne přes 200
historických vojáků z různých zemí. Publikum okouzlí hudební skupina Čechomor a
zpěváci Pavel Dobeš, Vlasta Redl a Kristína.
Jedinečná a významná akce v Moravskoslezském kraji, na kterou se můžete těšit v areálu
Mlýna vodníka Slámy v místní části Lhota v Háji ve Slezsku, se připravuje na prodloužený
víkend od pátku 18. do neděle 20. května 2018. Pořadatelé si připravili širokou škálu pestrého
kulturního a společenského programu.
Obec Háj ve Slezsku nabídne všem věkovým skupinám ukázky života a bitvy z období
napoleonských válek. Mezi sebou se utká přes 200 historických vojáků z různých zemí.
Kulturní program nabídne hudební skupiny Čechomor a Black Band, zpěváky Pavla Dobeše,
Vlastu Redla a Kristínu, kapely KOFE-IN, Element, Světlo, Kyjovické Klepeto, a nebude chybět
ani cimbálová muzika Grunt, dechovka a večerní Oldies párty s DJ a ohňovou show.
Těšit se na bohatý program mohou také děti a jejich rodiče. Připravena je i prezentace
regionálních potravin v podání české, slovenské a polské kuchyně. Třídenní vstupné činní 130
korun v předprodeji, 180 korun pak v den akce. Děti a senioři mají vstup zdarma.
Velkolepou akci zaštítil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček a
ministr zemědělství ČR Jiří Milek. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství ČR,
Moravskoslezský kraj, Bernard a Opavia. Mediálními partnery jsou Rádio Čas a regionální
zpravodajství Studio STA.
Podrobnější informace k pořádané akci najdete na webových stránkách www.ozivlahistorie.cz.
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