CHORUŠICKÁ POUT
5. a 6. srpna 2017
SOBOTA
9:00 Zahájeni pouového turnaje v nohejbalu
- poøadatel: CHAOS CHORUŠICE,francfranta@seznam.cz - kurt u Vraných
Poutní mše svatá ke cti Panny Marie v Chorušicích - kostel Nanebevzetí Panny Marie
10:00 Zahájení provozu atrakcí a stánkového prodeje - náves
10:30 Zahájení výstav: VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA PITNERA, rodák z Chorušic, hokejový brankáø, dlouholetý trenér Dukly Jihlava
a reprezentaèního hokejového mužstva ÈSSR, mistrù svìta z r. 1972 - sál 1. NP hostince Na návsi do 17:00
Výstava Svìt panenek- sbírka Jitky a Miroslava Hrdlièkových ze Mšena. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, Výstava
doplnìna o historické døevìné loutky manželù Živných - zasedací síò budovy OÚ do 17:00h.
11:00 Výstava drobného a hospodáøského zvíøectva ve spolupráci ZO ÈSCH Chorušice a 1. Zemìdìlské a.s. - areál 1. zemìdìlské, a.s., Chorušice 118
Zahájení "pozorovacích" letù - letounem AN 2 ("Andula"), za pøíznivého poèasí vzlet v intervalu 30 minut
od 1. Zemìdìlské, a.s., Chorušice, è.p. 118 ( objednávky letù od 13 do 15 h. na OOÚÚ Chorušice,
- tel.
tel.:: 315 693 221
221))

KROKY MICHALA DAVIDA revival

- pódium na návsi u hostince
14:00
15:00 Vernisáž výstavy: VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA PITNERA, na hokejového hráèe a trenéra národní reprezentace
vzpomene lékaø bývalého reprezentaèního družstva MUDr. Trefný, chorušiètí, rodina a známé hokejové osobnosti - 1. NP sálu hostince Na návsi
16:00 Pøedstavení loutkového divadla pro dìti v podání hercù z Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí - zahrada MŠ

KABÁT revival

- pódium na návsi, u hostince
17:00
20:00 Pouová a taneèní zábava, hraje BONTONBAND - pódium na návsi, u hostince
Veèerní provoz atrakcí
22:00 Ohòostroj - na návsi

NEDÌLE

10:00 Zahájení provozu atrakcí a stánkového prodeje - náves
10:30 Otevøení výstav: VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA PITNERA
PITNERA,, rodák z Chorušic, hokejový brankáø, dlouholetý trenér Dukly Jihlava
a reprezentaèního hokejového mužstva ÈSSR, mistrù svìta z r. 1972 - sál 1. NP hostince Na návsi do 16:00
Svìt panenek
panenek-- sbírka Jitky a Miroslava Hrdlièkových ze Mšena. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí, Výstava
je doplnìna o historické døevìné loutky manželù Živných - zasedací sÍò budovy OÚ do 16:00h.
11:00 Výstava drobného a hospodáøského zvíøectva ve spolupráci ZO ÈSCH Chorušice a 1. Zemìdìlské a.s.,
areál 1 Zemìdìlské, a.s., Chorušice, è.p. 118
12:30
14:00

Kouzelné jablko - rodinná pohádková inscenace v podání Divadelního studia Neklid o.p.s. - pódium na návsi, u hostince
Pavel Pilaø a Mìlnická partièka, Jiøí Škvára - koncert dechové hudby v podání známých interpretù
- pódium na návsi, u hostince

16:30

Tradièní koncert varhanní a duchovní hudby
v podání skvìlých interpretù a sólistù:Petr Strakoš - varhany, David Skaøupa - trubka, zpìv, Jana Kureèková - zpìv, Lenka Hnilièková
- zpìv, Veronika Støálková - housle, flétna, zpìv - kostel Nanebevzetí Panny Marie
V prùbìhu programu je pøipraveno kreslení pro dìti s výtvarnicí a grafièkou
paní Lenkou Kocierzovou

www.chorusice.cz
DÌKUJEME VŠEM PARTNERÙM, SPONZORÙM A PØISPÌVATELÙM ZA PODPORU AKCE.
Srdeènì zve OBEC CHORUŠICE ve spoluráci
s Øímskokatolickou farností - dìkanstvím Chorušice

