Městys Nepomyšl pořádá
Oslavy 300 let císařských práv
v sobotu 26. srpna 2017
na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
10.00 Zahájení - Postoloprtské mažoretky
(vícemistryně Evropy 2016)

10.30 Josef Zíma a Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila
12.00 Taneční vystoupení Šoubaby
Postoloprtské mažoretky
12.30 Karel Kahovec a George and Bethovens
14.00 Street Hard Workers
(ukázka a workshop street workout na mobilní konstrukci)

14.30 Kouzelnická show Kamila Burdy
15.45 Street Hard Workers
(ukázka a workshop street parkour na travnaté ploše)

16.15 Děda Mládek Illegal Band
17.30 Taneční vystoupení Šoubaby
18.30 Milan Peroutka a skupina Perutě
(finalista Tvoje tvář má známý hlas 2017)

20.00 Taneční zábava (hraje skupina Triget Žlutice)
22.00 Lasershow (grafická + paprsková 3D lasershow do laser screen
tkaniny)

Celým dnem Vás bude provázet moderátor Petr Jančařík.
Organizační zajištění akce Jiří Bláha a Martin Karnet
Vstupné zdarma

Po celý den budou pro děti připraveny kromě kouzelníka, který se dětem představí ve 14.30 hodin, také
kreativní dílničky, malování na obličej, střelnice, bobová dráha, malý a velký kolotoč, skluzavka,
aquazorbing, házení kroužků na meč, výcvik rytíře, malování štítů (erby z okolí), dětská šťouchadla,
srážení chocholů (střelba ze středověkého praku na cíl), pro nejmenší dobový kolotoč na kliku atd. Co
se občerstvení týče – čekají na Vás steaky, klobásy, naložený hermelín, špízy, párek v rohlíku, sekaná
v housce, bramborové placky, zelňáky, pagáčky, sýry, domácí bramborové ježky s kys. zelím, langoše,
několik druhů piva, nealko pivo, limonáda, pojízdná káva, medovina, mošty, bezlepkové mléčné koktejly,
ledová tříšť atd., trdelníky, cukrová vata, sladké i slané palačinky, staročeské cukrovinky, frgály, preclíky,
bramborové spirály na tyčce, kukuřice na páře v kelímku, mega croissanty, pražené mandle atd.
Kromě stánků s občerstvením přislíbili účast tito trhovci: héliové balónky, levandulové zboží, bylinné
oleje, drobná dekorativní keramika, šperky z korálků nebo pěnovky, dekorativní svíčky, bylinné
polštářky, točená keramika, ručně vyráběná parfémovaná luxusní glycerinová mýdla,
marmelády, džemy, sirupy, zeleninové směsi, pečené čaje, šité dekorace, šité věnce,
dekorace háčkované a pletené. Dále nás navštíví značková prodejna s názvem „Nebe v hubě“
z Karlových Varů, která Vám nabídne ovocné čaje, bylinné čajové směsi, sušené nesířené a
neproslazované ovoce, zeleninové lupínky, sušenou zeleninu, koření bez glutamátu,
bezlepkové výrobky, oříšky, ovocné těstoviny, pečené műsli a jiné produkty pro zdravý životní
styl. Prezentace výrobků oceněných značkou Regionální potravina Karlovarského kraje na
veletrhu. Vystoupení na pódiu s prezentací ruční výroby. Přijďte ochutnat! Pro návštěvníky
oslav bude k dispozici doprava obecním vozidlem, odjezd bude v 9.45 hodin od autobusové
zastávky u obchodu COOP v Nepomyšli. Další doprava dle dohody.

A teď už si jen přát krásné a příjemné počasí.
Přijďte pobýt ☺☺☺

Postoloprtské mažoretky
vícemistryně Evropy 2016

Ukázky street workout na mobilní konstrukci
a parkouru na travnaté ploše

Josef Zíma
nekorunovaný král české dechovky

Vystoupení kouzelníka Kamila Burdy
a klaunky

Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila – dechová kapela
populárního televizního moderátora a hudebníka
z TV Šlágr – legenda české lidové písničky

Karel Kahovec s kapelou George and Beatovens
rocker šedesátých let s kapelou, která
doprovázela Petra Nováka

Děda Mládek Illegal Band – populární kapela,
která má v repertoráru nesmrtelné písničky
Ivana Mládka v netradičním svižném podání

Milan Peroutka se skupinou Perutě
finalista Tvoje tvář
má známý hlas 2017

Petr Jančařík
moderátor celé akce

Vystoupení taneční skupiny Šoubaby
z Nepomyšle

Jiří Bláha
organizační zajištění akce

