LANŽHOTSKÉ HODY 2019
Hodové folklorní akce společenské události, zábavy a sportovní akce

Středa 11. 9. …………………………………………………………………….
15.00

Hody ve školce - odchod průvodem z MŠ ke stárkovi a stavění máje ve dvoře MŠ

Pátek 13. 9. ………………………………………………………………………
17.00
17.00
19.00
19.30
20.00
20.00

stavění máje v areálu Sokolské (tenisové kurty)
vernisáž výstavy - KOLÁŽE - Eva Černohorská
odhalení pamětní desky Boženy Šebetovské ( Komárnov 19)
Předhodové zpívání mužského sboru a jeho hostů
sál restaurace Podlužan
Hostinec U Zámečku - country kapela Čtyřlístek
Galerie vín - restaurace Šlajsa - Hodovní zábava - DJ Tonda

Sobota 14. 9. ……………………………………………………………………..
10.00
14.00
14.00 -18.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00

fotbal TJ Sokol Lanžhot B - Sokol Šitbořice
výstava ve dvorní části muzea - KOLÁŽE - Eva Černohorská
místní muzeum a vyhlídka ve věži
předání stárkovského práva a stavění máje
hospoda U Bartošů - skupina THE TEACHERS
Moon Night open air Lanžhot/Hodovní diskotéka - areál
Sokolské - DJ: Jirka Benada
Letní terasa restaurace Podlužan - hraje Country kapela ČTYŘLÍSTEK
Galerie vín - restaurace na Šlajsi - cimbálová muzika Dur

Neděle 15. 9.………………………………………………. …………………...
8.00
8.30
10.30
10.00
13.00
14.00 -18.00
14.00 -18.00
14.30
15.00
21.00

ranní mše svatá
vyhlídkové lety vrtulníkem - škvárové hřiště za Šlajsou
fotbal TJ Sokol Lanžhot A - Sokol AFC Humpolec (Šlajsa)
hodová mše svatá
odchod šohajů z náměstí pro prvního stárka
výstava ve dvorní části muzea - KOLÁŽE - Eva Černohorská
místní muzeum a vyhlídka ve věži
sraz krojovaných děvčat a dětí u prvního stárka (Marek Ciprys, Havlíčkova 16)
krojovaná zábava pod májů - DH TÚFARANKA
večerní zábava pod májú nebo v Podlužanu (dle počasí) – DH TÚFARANKA

Pondělí 16. 9.…………………………………………………………………
8.30

mše svatá

Po mši svaté v 9.15 hodin bude společný odchod průvodem na hřbitov, kde vzpomeneme na všechny
zemřelé spoluobčany. Pan farář Pavel Römer zve do průvodu i na vzpomínkovou pobožnost všechny
občany i ty, kteří se nezúčastní mše svaté v kostele.
10.00
14.00 -18.00
14.00 -18.00
13.00
14.30
15.00
21.00

Letní terasa restaurace Podlužan - k poslechu a tanci hraje kapela ESSO
Hostinec U Zámečku - DH LANŽHOTSKÁ OSMA
místní muzeum a vyhlídka ve věži
výstava ve dvorní části muzea - KOLÁŽE - Eva Černohorská
odchod šohajů z náměstí pro druhého stárka
sraz krojovaných děvčat, dětí, žen i mužáků u druhého stárka (Jan Netopilík,
Masarykova 49)
krojovaná zábava pod májú - DH ZLAŤULKA
večerní zábava pod májú nebo v Podlužanu (dle počasí) - DH ZLAŤULKA

Úterý 17. 9…. ……………………………………………
15.00
18.00

krojovaná zábava pod májů - DH ZLAŤULKA
odchod k úterním stárkům

