
Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby aSbor dobrovolných hasičů Cítoliby aSbor dobrovolných hasičů Cítoliby aSbor dobrovolných hasičů Cítoliby a    Městys CítolibyMěstys CítolibyMěstys CítolibyMěstys Cítoliby    
Vás tímto srdečně zvVás tímto srdečně zvVás tímto srdečně zvVás tímto srdečně zvouououou na na na na    

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ     
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VSBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VSBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VSBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V    CÍTOLIBECH CÍTOLIBECH CÍTOLIBECH CÍTOLIBECH     

A SVATOJAKUBSKOU CÍTOLIBSKOU POUŤA SVATOJAKUBSKOU CÍTOLIBSKOU POUŤA SVATOJAKUBSKOU CÍTOLIBSKOU POUŤA SVATOJAKUBSKOU CÍTOLIBSKOU POUŤ    
které se konají ve dnech 25. které se konají ve dnech 25. které se konají ve dnech 25. které se konají ve dnech 25. ažažažaž 27. července 2008 27. července 2008 27. července 2008 27. července 2008    

    

Program:Program:Program:Program:    

PÁTEK 25.7.20PÁTEK 25.7.20PÁTEK 25.7.20PÁTEK 25.7.2008 08 08 08 –––– zahrada Dělnického domu, Cítoliby: zahrada Dělnického domu, Cítoliby: zahrada Dělnického domu, Cítoliby: zahrada Dělnického domu, Cítoliby:    
17.00 hod17.00 hod17.00 hod17.00 hod    slavnostní otevření zahrady Dělnického domuslavnostní otevření zahrady Dělnického domuslavnostní otevření zahrady Dělnického domuslavnostní otevření zahrady Dělnického domu    
17.30 hod17.30 hod17.30 hod17.30 hod    hudební podvečer s Josefemhudební podvečer s Josefemhudební podvečer s Josefemhudební podvečer s Josefem Gunár Gunár Gunár Gunáremememem    
19.00 19.00 19.00 19.00 –––– 1.00 hod 1.00 hod 1.00 hod 1.00 hod    country kapela Lochnesscountry kapela Lochnesscountry kapela Lochnesscountry kapela Lochness    

    
SOBOTA 26.7.2008 SOBOTA 26.7.2008 SOBOTA 26.7.2008 SOBOTA 26.7.2008 –––– Tyršovo náměstí, Cítoliby: Tyršovo náměstí, Cítoliby: Tyršovo náměstí, Cítoliby: Tyršovo náměstí, Cítoliby:    

10.00 hod10.00 hod10.00 hod10.00 hod    slavnostní zahájslavnostní zahájslavnostní zahájslavnostní zahájeníeníeníení        
10.30 10.30 10.30 10.30 –––– 12.00 hod 12.00 hod 12.00 hod 12.00 hod    dechová hudba Oharkadechová hudba Oharkadechová hudba Oharkadechová hudba Oharka    
12.30 12.30 12.30 12.30 –––– 15.00 hod 15.00 hod 15.00 hod 15.00 hod    skupina historického šermu skupina historického šermu skupina historického šermu skupina historického šermu VítkovciVítkovciVítkovciVítkovci    
15.00 15.00 15.00 15.00 –––– 16.00 hod 16.00 hod 16.00 hod 16.00 hod        koncert rockové skupiny koncert rockové skupiny koncert rockové skupiny koncert rockové skupiny Nahoře PesNahoře PesNahoře PesNahoře Pes    
16.30 16.30 16.30 16.30 –––– 17. 17. 17. 17.00000 hod0 hod0 hod0 hod        Listování.cz Listování.cz Listování.cz Listování.cz –––– Příběhy včelích medvídků Příběhy včelích medvídků Příběhy včelích medvídků Příběhy včelích medvídků        
11117777....30 30 30 30 –––– 19.0 19.0 19.0 19.00 hod0 hod0 hod0 hod        country kapela country kapela country kapela country kapela ParťáParťáParťáParťácicicici    
20.00 20.00 20.00 20.00 –––– 2.00 hod 2.00 hod 2.00 hod 2.00 hod        vvvvolná zábava, hraje olná zábava, hraje olná zábava, hraje olná zábava, hraje skupina skupina skupina skupina TraxasTraxasTraxasTraxas    

Během celého dne bude Během celého dne bude Během celého dne bude Během celého dne bude otevřen prostor ve vodárně sotevřen prostor ve vodárně sotevřen prostor ve vodárně sotevřen prostor ve vodárně s    tématickou výstavou ktématickou výstavou ktématickou výstavou ktématickou výstavou k    historii hasičských sborů,historii hasičských sborů,historii hasičských sborů,historii hasičských sborů, na návsi budou k na návsi budou k na návsi budou k na návsi budou k    vidění vidění vidění vidění ukázky ukázky ukázky ukázky     
hhhhasičskéasičskéasičskéasičské a vojenské a vojenské a vojenské a vojenské techniky techniky techniky techniky, , , , atrakce pro dětiatrakce pro dětiatrakce pro dětiatrakce pro děti, prodejní stánky, prodejní stánky, prodejní stánky, prodejní stánky, občerstvení, občerstvení, občerstvení, občerstvení apod. apod. apod. apod.    
    
NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE 27.7.2008 27.7.2008 27.7.2008 27.7.2008 –––– kostel sv. Jakuba Většího, Cítoliby: kostel sv. Jakuba Většího, Cítoliby: kostel sv. Jakuba Většího, Cítoliby: kostel sv. Jakuba Většího, Cítoliby:    
 

 
PÁTEKPÁTEKPÁTEKPÁTEK    8888....8888.2008 .2008 .2008 .2008 od 17.00 hodin se v od 17.00 hodin se v od 17.00 hodin se v od 17.00 hodin se v kostelkostelkostelkosteleeee sv. Jakuba Většího sv. Jakuba Většího sv. Jakuba Většího sv. Jakuba Většího v v v v    Cítolibech, koná koncert duchovní hudby „MusicaCítolibech, koná koncert duchovní hudby „MusicaCítolibech, koná koncert duchovní hudby „MusicaCítolibech, koná koncert duchovní hudby „Musica da Chiesa“,  da Chiesa“,  da Chiesa“,  da Chiesa“,     
vystoupí P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt, kteří na více než dvacet historických hudebních nástrojů zahrají a slovem doprovodí vystoupí P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt, kteří na více než dvacet historických hudebních nástrojů zahrají a slovem doprovodí vystoupí P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt, kteří na více než dvacet historických hudebních nástrojů zahrají a slovem doprovodí vystoupí P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt, kteří na více než dvacet historických hudebních nástrojů zahrají a slovem doprovodí     
skladby barokních mistrů.skladby barokních mistrů.skladby barokních mistrů.skladby barokních mistrů.    
 

Slavnosti se konají za podpory:Slavnosti se konají za podpory:Slavnosti se konají za podpory:Slavnosti se konají za podpory:   

    
    

                    
                     

    
    

                                                                                                   

11114444.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod    poutní mšepoutní mšepoutní mšepoutní mše    
11117777.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod    Podvečer s hudbouPodvečer s hudbouPodvečer s hudbouPodvečer s hudbou Zd Zd Zd Zdeňka eňka eňka eňka ŠestákaŠestákaŠestákaŠestáka    


