
Fotografie z podujatia budú použité na webovom sídle 
obce Predajná a v obecných novinách „Predajnianske zvesti“.

PIATOK �2. AUGUST 2019
15.30� � Otvorenie podujatia 
  na ľudovú nôtu zaspieva  Kristián Čavojský,  
  Ján Kováč a Denis Berezňák

15.40� � Hra na gajdách  - umenie predvedie Adam Margeta

15.50� � Kalvárska ulica ožije tradičnými remeslami
  bylinkárky (V. Medveďová, A. Čunderlíková), klampiar (M. Kortán),      
  kováč (M. Bakša), tesár (M. Kortán), keramika (J. Skybová), nožiar   
  (Ľ. Kršteník), mlynár (O. Čipka), včelár (M. Čontofalský), výroba 
  sviečok z včelieho vosku (M. Balková), výroba mydiel (M. Huňová),   
  hačkujeme (J. Beraxová, V. Pocklanová), spracovanie obilia 
  (D. Smitka,P. Chromek)

16.30� � Škola žonglovania
� � žonglovanie majstrov priláka nielen deti

17.30� � Duchoňovci
� � kapela zahrá a zaspieva najväčšie hity Karola Duchoňa 
  a ďalšie svetové hity

18.30� � Tančekovo a Hip Hop 
� � deti z tanečnej školy Lenky Špiriakovej a z krúžku Hip Hopu

19.30� � Minidiskotéka 

SPRIEVODNÉ AKCIE
Kútik pre najmenších 
skákací morský svet, šmykľavka, bazén  s farebnými loptičkami, trampolíny, 
súťaže a všeličo iné
Teta Klaudia maľuje na tvár

Prehliadka mlyna u Čipkov
autentické priestory mlyna otvorené pre verejnosť
- 
Verklík v akcii
verklikár Michal Žec pripomenie zvuk, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou 
trhov
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SOBOTA 3. AUGUST 2019
08.00  Varíme a súťažíme
  tímy guľášmajstrov varia ten najlepší guľáš
  - zábava a skúška obratnosti v súťažiach 
  (drž ma - drž sa, fúrik v akcii, najmocnejšie  pľúca)

12.30  - porota degustuje, hodnotí a vyberáJe dovarené 

13.00  Vyhodnotenie  najchutnejšieho guľáša 

13.15  Štartujeme tradičnú súťaž o najsilnejšieho chlapa 
  a najsilnejšiu ženu Predajnej

14.00  Spievame s héliom Na Kráľovej holi

15.00  JADRANKA a jej nestarnúce hity

16.00  Udelenie titulov Najsilnejší chlap Predajnej 
  a Najsilnejšia žena Predajnej

16.30  Vystúpenie folklórnej skupiny Telgárt 
 a rodiny Handulovcov z Telgártu 

18.00   - najväčšie hity skupiny a terapia rockom  KABÁT Revival

20.00  Zábava so skupinou ZBM

22.00  Ohňostroj 

SPRIEVODNÉ AKCIE
735. výročie  prvej písomnej zmienky o obci a 55. výročie školy
- výstava v budove ZŠ od 13.00 hod.
Prehliadka mlyna u Čipkov
- autentické priestory mlyna otvorené pre verejnosť

NEDEĽA 4. AUGUST 2019

10.00  Slávnostná svätá omša

13.00 v mlyne u Čipkov  Výstava fotografií klubu GRANUS 
 - s videoprezentáciou o Jasenianskej kaskáde

Dni obce PredajnáDni obce PredajnáDni obce Predajná

2. - 4. augusta 2019
735. výročie  prvej písomnej zmienky o obci 


