
PŘÍDOLÍ – 800 let
13- 15. 8. 2021

Program:

19,00 hod.   

10,00 hod. 
10,15 hod.
10,30 hod.
11,00 hod.
 
11,30 hod. 
12,00 hod. 
14,00 hod. 
14,10 hod.
14,20 hod.
14,30 hod.
15,00 hod. 

15,30 hod.
16,00 hod.
16,30 hod.
16,45 hod.

17,00 hod.
18,00 hod.
18,30 hod.
19,00 hod. 
19,30 hod. 

20,30 hod.
21,00 hod.  

21,45 hod.
22,00 hod. 
22,15 hod.

22,30 hod.
23,00 hod.
23,30 hod
01,00 hod. 

Gregoriánský chorál, mužský pěvecký sbor, kostel sv. Vavřince Přídolí

dechová hudba Šumavská sedma
vystoupení orientální tance
dechová hudba Šumavská sedma
vystoupení orientální tance
vystoupení Stanislav Hložek, 
český zpěvák 
Maxa band - zábava
vystoupení Omlenické holubičky,  
originální taneční uskupení 
ohňová show a ohňostroj
Maxa band - zábava
vystoupení Omlenické holubičky,  
originální taneční uskupení 
Maxa band – zábava 
soutěž pro dospělé
Maxa band – zábava 
závěr

Slavnostní zahájení – „Proslovy“ 
vystoupení, nástup mažoretky 
divadlo Bambiny
vystoupení Hana Křížková, česká herečka  
a zpěvačka 
kouzelník Michal Kohout  
polední soutěž pro děti a dospělé 
zahájení – nástup bubeníci 
proslovy – hosté
křest knihy „Přídolí 800 let“  
vystoupení – šermíři Bratři z Růže
vystoupení revival 
W. Matuška – Jaromír Adamec,   
muzikálový zpěvák
country vystoupení Western Rose
dechová hudba Šumavská sedma 
country vystoupení Western Rose
soutěž pro děti a rodiče

Pátek 13. 8. 2021

Sobota 14. 8. 2021 stan ve Farské zahradě

10,00 hod.

10.15 hod.

10.30 hod.

11.15 hod.

12.00 hod.

14.00 hod.
15.00 hod.

18.00 hod.

Žehnání nového zvonu svatý Vavřinec za 
účasti p. biskupa Mons. Pavla Posáda 
Žehnání nové hasičské technice a jednotce 
SHD Přídolí
Vyzvednutí nového zvonu do zvonice  
kostela sv. Vavřince 
Mše svatá, kostel sv. Vavřince

Hudba k tanci a poslechu, stan ve Farské 
zahradě
Dechová hudba Dudlajda 
Hudba k tanci a poslechu, stan ve Farské 
zahradě
Ukončení programu

Neděle 15. 8. 2021

Sobota 14.8.2021:
• Retro fotografování před historickým pozadím s okamžitým 
tiskem fotografie, 
• zajišťuje MFS Seidel  9.30 – 17.30 h.,možnost zapůjčení 
kostýmních doplňků a rekvizit
• Nafukovací hrady 
• Malování na obličej, tetování pro děti  
• Rodeo elektrický býk     15:00 – 19:00 h.      

Neděle 15.8.2021:
• Atrakce pro děti:  4v1 Bungee trampolína, nafukovací 
lezecká stěna, skákací hrad, Nafukovací skluzavka 10:00 – 16:00 h.

Doprovodné akce:

Změna programu vyhrazena 

Občerstvení v sobotu a neděli zajišťuje firma Gasto Hoďánek, Zubčice


