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fotbalové hřiště

Pátek

fotbalové hřiště

20:00
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10:00 - 12:00

∞ program pro děti
- hry, soutěže
ZAHÁJENÍ OSLAV
∞ dechový soubor BaŠaPa
∞ mažoretky Berušky
∞ vystoupení dětí ZŠ a TJ Sokol
∞ šlapací moskviče - z{vod dětí
∞ host - JAKUB SMOLÍK
∞ prezentace motork{řů - Pohod{ři HŘ
∞ módní přehlídka firmy GIGA sport
∞ country kapela COLOR@DO
∞ uk{zka pr{ce SDH Horní Ředice
∞ módní přehlídka Jany Zamazalové - hudebně z{bavný pořad nejen pro ženy
∞ koncert kapely JG Dix Holice
∞ DISKOTÉKA - uv{dí Miroslav Hruban
∞ barmansk{ show Petra Hurty
∞ zumba show

10:00 - 12:00

∞ program pro děti
- hry, soutěže
ZAHÁJENÍ OSLAV
∞ dechový soubor BaŠaPa
∞ mažoretky Berušky
∞ vystoupení dětí ZŠ a TJ Sokol
∞ šlapací moskviče - z{vod dětí
∞ host - JAKUB SMOLÍK
∞ prezentace motork{řů - Pohod{ři HŘ
∞ módní přehlídka firmy GIGA sport
∞ country kapela COLOR@DO
∞ uk{zka pr{ce SDH Horní Ředice
∞ módní přehlídka Jany Zamazalové - hudebně z{bavný pořad nejen pro ženy
∞ koncert kapely JG Dix Holice
∞ DISKOTÉKA - uv{dí Miroslav Hruban
∞ barmansk{ show Petra Hurty
∞ zumba show

13:00 - 15:00

15:00

16:00
17:30
18:30
20:00 - 24:00

DOPROVODNÝ PROGRAM:
10:00 - 12:00 Den otevřených dveří ZŠ
zvonice - výstava fotografií F. Koubka
hasičsk{ zbrojnice
kostel
13:00 - 20:00 fotbalové hřiště
řemeslné trhy
1. sraz klubu šlapacích moskvičů v ČR
kotvený balon
14:00-16:30 prezentace vojenského materi{lu, techniky
a historických klubů
17:00-19:00 před kapličkou (u Borovičky)
bitva - epizodní střetnutí skupiny
německých a sovětských voj{ků
během II. světové v{lky
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Neděle

prostory u Obecního úřadu HŘ
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10:00- 12:00

∞ tenisov{ exhibice
∞ autogrami{da pardubických hokejistů
∞ turnaj v minigolfu
DOPROVODNÝ PROGRAM:
∞ fotbalový turnaj ž{ků - fotbalové hřiště 10:00 - 14:00 Obecní dům - výstava
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kostel sv. Václava
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∞ koncert pěveckého chlapeckého sboru Bonifantes
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Moderuje: Majka Schillerová
PARTNEŘI AKCE:
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