PROGRAM

připravily neziskové organizace ve spolupráci s městysem Nezamyslice.

Středa 26. 9.
17:00

XII.

Nezamyslické mistrovství na kolečkových bruslích
cesta od Trávníků ke stezce

Čtvrtek 27. 9.
17:00
20:00

mše svatá u kapličky na návsi v Těšicích

TRADIČNÍ NEZAMYSLICKÉ VINOBRANÍ

hraje skupina Q - STYL, večerní překvapení,
obvyklé občerstvení včetně vína a burčáku,
vstupné 90,- Kč, společenský sál SRC, sál se otevírá v 19:30

Pátek 28. 9.
Svátek sv. Václava
10:00
14:30
15:00
17:00

hodová mše svatá,
kostel sv. Václava
slavnostní svátostné požehnání, kostel sv. Václava
Sváteční svatováclavský koncert, účinkuje
Svatojakubské trio, kostel sv. Václava,
vstupné dobrovolné
setkání s harmonikáři Josefem Kuchařem, Václavem Noskem,
modelkami v módní přehlídce zámecké módy a dalšími hosty,
společenský sál SRC
(vstupné dobrovolné pro všechny věkové skupiny).
Nápoje jsou zajištěny a hodové dobroty si vezměte sebou.

Svatováclavské

Sobota 29. 9.

slavnosti

Nezamyslice
26.–30. září 2012

9:30 – 17:00
4. ročník soutěžní nepostupové přehlídky mažoretek, dopolední program se
koná na prostranství před kostelem, odpolední ve společenském sále SRC, (v případě nepříznivého počasí se obě části přehlídky uskuteční ve společenském sále
SRC)
vstupné dobrovolné
13:00 utkání v kopané žen, fotbalové hřiště
14:00 zápas starých pánů v kopané
TJ Haná Nezamyslice - FC Dobromilice,
fotbalové hřiště
15:00 hasičské útoky s překvapením, mlatové hřiště
16:00 mistrovské utkání „A“ mužstva
TJ Haná Nezamyslice - TJ Sokol Pivín
fotbalové hřiště
12:30 – 18:00
občerstvení, voňavá udírna plná dobrot (uzená žebra, uzený bok, klobásy,
cigáro...) a pochoutky z grilu (makrely, grilované hermelíny) - fotbalové hřiště

Neděle 30. 9.
8:00
posvícenská mše svatá, kostel sv. Václava
9:00-17:00
výstava exotů a drobného zvířectva,
dvůr nákupního střediska
10:00-15:00
hodový jarmark klientů Domov Na Zámku,
parkoviště před úřadem městyse
10:00 mistrovské utkání „B“ mužstva
TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Pivín,
fotbalové hřiště
13:00 mistrovské utkání dorostu
TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Pivín,
fotbalové hřiště
19:30 divadelní představení Jiříkovo vidění v podání ochotníků z Morkovic,
společenský sál SRC,
vstupné dobrovolné
V programu nebude chybět ani hodový lunapark, stánkový prodej a další pouťové atrakce.
Věříme, že si z této nabídky vyberte podle svého zájmu a návštěvu této již tradiční slavnosti
doporučíte svým příbuzným a známým.
Srdečně Vás zve přípravný výbor Svatováclavských oslav roku 2012.

