Hodové oslavy Hnojice
a oslava 100 let založení
TJ Sokol Hnojice
Zveme Vás na tradiční hodové oslavy v Hnojicích, které proběhnou ve dnech
16. 8.–18. 8. 2019 s tímto programem:
Pátek 16. 8. 2019
18.00 - P
 řátelské posezení na fotbalovém hřišti - bohaté občerstvení, speciality z grilu a udírny,
k tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba
20.30 - Promítání rodinné komedie - „Špunti na vodě” u kostela pod lípou

Sobota 17. 8. 2019
14.00 - Přátelské fotbalové utkání „starých pánů” Hnojice - Babice
16.00 - Mistrovské fotbalové utkání Hnojice - Luká
20.00 - Taneční zábava se skupinou Kalibra

Neděle 18. 8. 2019
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
9.00 - Sváteční bohoslužba, následuje posezení u kostela s občerstvením a skákacím hradem pro děti
10.30 - Vystoupení souboru „Hagnózek”
Hřiště
12.00 - Otevření stánku s občerstvením
15.00–15.15 - Zahájení hodových oslav
15.15–15.30 - Taneční vystoupení Dambra I.
15.30–16.00 - Sportovní gymnastika - dívky a chlapci TJ Sokol Šternberk
16.00–16.30 - Zumba
16.30–17.00 - Pěna pro děti
17.00–17.15 - Taneční vystoupení Dambra II.
17.15–17.30 - Cvičení muži - TJ Sokol Křelov a TJ Sokol Hnojice
17.30–18.00 - Ukázka kynologického výcviku psů vězeňské služby
18.00–19.00 - Street Workout Olomouc + workshop
19.00–24.00 - Hodová taneční zábava, k poslechu a tanci hraje skupina Balinband

Výstava 100 let výročí TJ Sokol Hnojice + různé - muzeum v budově MŠ v Hnojicích
Sobota 17. 8. 2019 - otevřeno pro veřejnost v době od 12.00–18.00
Neděle 18. 8. 2019 - otevřeno pro veřejnost v době od 10.00–18.00
Po celou dobu hodových oslav budou na hřišti pouťové atrakce - kolotoče stánky. Pořadatelé mají od pátku do neděle
připraveno bohaté občerstvení, na své si přijde určitě každý milovník dobrého jídla, pití a dobré nálady.
Těší se na Vás pořadatelé této akce - TJ Sokol Hnojice ve spolupráci s obcí Hnojice.
Změna programu vyhrazena.
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