Od 14.00 hod. 9.6. 2012 před Domem kultury v obci Krumvíř
• vystoupení taneční skupiny moderních mažoretek „Rebelky“ z Čejkovic
• promenádní koncert dechové hudby ZUŠ Klobouky u Brna
• současná svatební móda – Salon La Stella Hovorany
• kolonádní koncert Mladé muziky ze Šardic
• předvedení i nabídka pokrývek hlavy Kloboukového klubu Brno
• vystoupení taneční skupiny Dusty Ladies, fr.dívčí pensionát z Čejkovic
• vzácný host: Gwalarn – zapomenuté písně Keltů
• pořadem se ujal provázet pan David Pavlíček z Kunovic

Od 20.00 hod. vně Domu kultury Krumvíř
• swingová kapela Melody Gentleman z Lednice
• společenské šaty doby 1. republiky
• dechová hudba Lácaranka
• dobové spodní prádlo – pouze cudné předvedení
• na závěr večera vskutku bohatá tombola a mnohá jiná překvapení
• pořadem se laskavě ujal provázet známý ctěný pan Karel Hegner z Brna
• Pánský klub – doutník a whisky
• v Grandrestaurantu Pépe najdete na MENU i jedno teplé jídlo

Odpolední program je věnován také vašim potomkům, jež snad nebudou zklamáni nabídkou her a sladkých odměn.
Po celý den bude v provozu také náš fotoateliér „Axmann“ i výstava dobových velocipedů ze Zlína či Svatobořic-Mistřína nebo hra importovaná z Francie
a zvaná PETANGUE.
Znavené tělo můžete nechat odpočinout v lázeňské cukrárně „NIKOL“, ctění pánové pak zajisté nepohrdnou nabídkou Pohostinství „U Pepika“.
Při promenádě na lázeňské kolonádě si laskavě povšimněte nabídky lázeňských domů Luhačovice, Lednice a Hodonín i kosmetických firem pro každou moderní
ženu. K ochutnání zvou léčivé lázeňské prameny.
Vstupné: odpoledne „dobrovolné“, večer pak dámy 80,- korun, pánové 120,- korun, zlevněné 50,- korun. Pánský klub za příplatek 100,- korun

Bude nám velkou ctí přivítat návštěvníky v dobovém oblečení.
Materiály na kroje Blanářová Brumovice
COOP Jednota Mikulov
Potraviny U Vašulků Krumvíř
Vinařství Josef Valihrach
STOCK Plzeň BOŽKOV
AGRO Krumvíř
STAREX Brno – Tuřany
Cukrářství Hladůvková Morkůvky
Autodoprava LRJ s.r.o. Borkovany
1.plavební společnost Lednice
NEPTUNO - kosmetické studio Brno
Mediální partner

Kavárna LAMA Krumvíř
Květiny S. Effenbergrová Klobouky
Květinářství NAVONA Klobouky
MOSTEX – doutníky Stanislaw, Brno - Modřice
Ing. Jakub Šebesta
Drahomíra Novotná
Štěpánka Ledahudcová
D+M ubytování Krumvíř
Lékárna VALUNIO Klobouky
Vojensko historický klub APŠERON Krumvíř

