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Sobota 29. Cervence

Budete viténi!

.

FOOD5
B R0 K E R

20.00 hod.~ CHANTAL POULLAIN
22.00 hOd.‘ BLUE BAND COMPANY

rlbC_\0 9 1 -0|

Nedéle 30. éervence
14.00 had.» Slavnostni zahéjem’ v arealu zéamecké zahrady

DH ZU§ Bystfice pod Hostynem
DH TRNKOVJANKA

Préce formou dohody 0 provedenf préce,

DH MAGURANKA

MALA MUZIKA NAUSE PEPiKA

f

vhodna' zejména pro aktivnf dﬂchodce.

19.30 hOd.— veée-rm’ veselice DH MORAVSKA VESELKA
s nejlepéim éeskym tmmpetistou
VLADO KUMPI-'\NEM !!!
Vystoupem follxlomich souboru,vys1.1van1alIi‘i1 nuzamku
abuiavhnocs-m
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Bliiéi informace na T
tel. éisle 602 545 481!-

