
 
 

Festival písní nejen z vinohradů byl plný pohody 
 
Milotice – Již po páté se v pátek 21. září v areálu vinných sklepů Šidleny v Miloticích rozezněly tóny 

cimbálovky a dalších hudebních uskupení. Konal se zde totiž další úspěšný ročník „Festivalu písní 

nejen z vinohradů“. Více než 500 návštěvníků tak mělo příležitost strávit příjemný večer s dobrou 

hudbou, burčákem i vínem. 

 

Festival písní nejen z vinohradů je již tradiční událostí, kterou pořádá obec Milotice za podpory 

společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. 

Každý rok se mohou návštěvníci těšit na bohatý kulturní program a nejinak tomu bylo i letos. Na pódiu 

se postupně objevilo množství hudebních uskupení. Mimo jiné to byla doma i v zahraničí oceňovaná 

Varmužova cimbálová muzika, projekt AdamIvo, kapely Pozdní sběr, J. A. Kronek a Alband, Spod Budína 

a chybět nemohla ani domácí Cimbálová muzika Petra Šrahůlka.  

 

K dobré muzice patří také dobré pití, o něž se v podobě burčáku i vína postarali místní vinaři ze Šidlen. 

Připraveno bylo také bohaté občerstvení, návštěvníci festivalu si mohli vybírat z množství regionálních 

specialit a chuťovek ať už v podobě masa nebo koláčů. 

 

Akci si v jejím průběhu pochvaloval i Mgr. Josef Levek, starosta obce Milotice: „Jsme rádi, že se nám do 

kalendáře tradičních akcí v regionu podařilo už před pěti lety zapsat i náš festival. S každým rokem zde 

vítáme více návštěvníků, což je skvělé jak pro kulturní život v obci, tak pro naše vinaře.“ 

Jeho slova potvrzuje i Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA – BRNO: „Nedivím se, že se počet 

návštěvníků rozrůstá, i já se sem se svými kolegy každý rok rád vracím. Jsou tu nesmírně milí lidé, 

fantastická atmosféra, dobrá muzika a samozřejmě vynikající víno i občerstvení. Festival písní tady v 

Miloticích je pro naši firmu i mě samotného srdcovým projektem.“ 

 

Na Festival písní nejen z vinohradů plynule navazovaly hned dvě další akce. Sobotní „Burčákové 

putování“ a nedělní „Trh místních produktů“ na zdejším zámku. Celý víkend v Miloticích byl tedy 

opravdu nabitý a plný zážitků. Aktuální ročník už stihnout nelze, ale vzhledem k tomu, jak pohodově 

probíhalo to letošní setkání je jisté, že i za rok bude příležitost do Milotic vyrazit. Tentokrát již na šestý 

ročník festivalu. 

 

O společnosti HUTIRA  

Společnost HUTIRA působí na českém trhu od roku 1990. Zabývá se dodávkou a výrobou zařízení pro 

plynárenství, vodárenství a energetiku. Provádí také revize a zkoušky plynových zařízení. V oblasti 

vodárenství nabízí malé vodoměrné šachty a úpravny vody HUTIRA CCW. Na českém trhu zastupuje 

nadnárodní společnost EMERSON, která je výrobcem regulační techniky FISHER, FRANCEL a TARTARINI. 

Další informace lze najít na webu www.hutira.cz.  

 

 

http://www.hutira.cz/

