
2016
PROGRAM
350. ROČNÍK

NÁMĚSTÍ 
 10:30   KOUZELNICKÁ SHOW 

S KLAUNEM
zábavné kouzlení vti pně 
doprovázené klaunem s odměnami 
pro všechny akti vní děti 

 11:45  PAVEL CALLTA
vynikající zpěvák, kterého můžete 
znát ze soutěže Česko – Slovensko 
Má Talent, zazní známý hit Terapeut 

PARK U HASIČÁRNY
 19:00  ŽIBR
již posedmé u hasičů

 22:00  ROCKOTÉKA
Sláva Šmíd hraje starý pecky 
pro úplně všecky

PARK 
 18:00  VZHÁČKA
pop-rocková kapela

 22:30  V.S. BAND
… a rockový večer pokračuje

NÁMĚSTÍ 
Celým sobotním dnem vás bude 
provázet známý a charizmati cký 
moderátor Bořek Slezáček.

 10:00   ZAHÁJENÍ 
PORCIUNKULE

tradiční zahájení slavnosti  
starostkou města Ing. Dagmarou 
Sahánkovou a k 350. výročí vám 
o vzniku a historii Porciunkule 
povypráví franti škán

 10:10   CIMBÁLOVÁ 
MUZIKA VESELICA

živá hudba v podání nefalšované 
cimbálové muziky, která zahraje 
lidové písně 

 11:30  EFF
pohodová kapela z Trutnova 
(dříve Eff ect), jenž vás jistě 
zaujme pseudo-folkem 
smíchaným s popem a rockem

 13:00  NADORAZ
původně folková kapela, která 
postupně oblékla dixielandový 
kabát a dnes po více než dvaceti  

letech, s ironií sobě vlastní, 
hraje nejen swing, dixieland, 

country, ale i rap, funky a rock 
v nenapodobitelném provedení

 14:30  NEW ELEMENT
chlapecká hudební skupina žánru 
dance-pop, která zaplnila příčky 

hitparád s písní Svědomí, jistě 
potěší a roztančí zejména teenagery

 15:50    ELVIS PRESLEY 
REVIVAL

jeden z nejlepších evropských 
imitátorů 

 17:30  VAŤÁK
rockovou strunu naladí a největší 
pecky skupiny Kabát zahraje tento 
živelný revival

 21:00  MIG 21
showman Jiří Macháček a jeho 
kapela vás svým temperamentem 
rozhýbe díky známým hitům, jako 
jsou Snadné je žít či Tančím 

 00:00   PŮLNOČNÍ 
ROZHOVOR OBRŮ 
S VELKOLEPÝM 
OHŇOSTROJEM

PARK 
 11:30   KRKONOŠSKÁ 

DECHOVKA
pro milovníky dechové hudby jsou 
připraveny písně v podání kapely 
z Jablonce n. J.

 13:30  LAVINA
country

 15:30  ZLATOVLÁSKA
pohádka pro nejmenší

 16:00  MOMENT
alternati ve grunge, tak by se dal 
nejblíže vysti hnout styl této kapely

 18:00  TUTRIO
pop

 20:00  DECIBLUES
blues

 22:30  MEGADĚS
místní kapela hrající rockovou hudbu

FRANTIŠKÁNSKÝ 
KLÁŠTER 
 14:00   LE´HARMONJA – 

SOUZNĚNÍ
přijďte si zazpívat nebo se jen 
zaposlouchat do posvátných písní 
v podání Moniky Obermajerové 
a Lenky Počtové

 16:00  BIG BAND DVORSKÝ
swing/jazz ze Dvora Králové nad 
Labem

 18:00  BOHOSLUŽBA
spojená s vysvěcením zrestaurované 
sochy Panny Marie na nádvoří kláštera

 20:00   KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA MUZEA

za běžné vstupné

 21:00   KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA GALERIE

za běžné vstupné

a jiné z jeho debutového alba 
Momenty

 13:30  ŠKWOR 
na závěr hard-rocková pecka 
s typickou hudbou, kterou každý 
fanoušek pozná po pár taktech 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 
 9:00  MŠE

FRANTIŠKÁNSKÝ 
KLÁŠTER
 11:00   LE´HARMONJA – 

SOUZNĚNÍ
přijďte si zazpívat nebo se jen 
zaposlouchat do posvátných písní 
v podání Moniky Obermajerové 
a Lenky Počtové

 13:00  SAXY BABY
saxofonové kvarteto ZUŠ Hosti nné

 18:00  VZHÁČKA
pop-rocková kapela

 22:30  V.S. BAND
… a rockový večer pokračuje

povypráví franti škán

 10:10 

živá hudba v podání nefalšované 
cimbálové muziky, která zahraje 
lidové písně 

 11:30 
pohodová kapela z Trutnova 
(dříve Eff ect), jenž vás jistě 
zaujme pseudo-folkem 
smíchaným s popem a rockem

 13:00 
původně folková kapela, která 
postupně oblékla dixielandový 
kabát a dnes po více než dvaceti  

letech, s ironií sobě vlastní, 
hraje nejen swing, dixieland, 

country, ale i rap, funky a rock 
v nenapodobitelném provedení

 14:30 
chlapecká hudební skupina žánru 
dance-pop, která zaplnila příčky 

  KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA GALERIE

za běžné vstupné

FRANTIŠKÁNSKÝ 

  LE´HARMONJA – 

přijďte si zazpívat nebo se jen 
zaposlouchat do posvátných písní 
v podání Moniky Obermajerové 

saxofonové kvarteto ZUŠ Hosti nné

Změna programu vyhrazena. Pořadatel: Město Hosti nné, Náměstí  69, 543 71 Hosti nné. Hlavní organizátor: Dagmar Turková.

NÁMĚSTÍ 

6. 8. 2016
SOBOTA

PARK U HASIČÁRNY

5. 8. 2016
PÁTEK

NÁMĚSTÍ 

7. 8. 2016
NEDĚLE

VSTUPNÉ
ZDARMA

5.–7.
SRPNA

Pořadatel: Hlavní partner: Partneři:

Město
Hosti nné

®FRANTIŠEK
FIALA


