MARKVARTOVICKÝ ODPUST 2019
15. - 16. června 2019
Sobota 15. 6.
17:00 Svěcení kříže v zahradě rodiny Hahnovy
17:30 Tři vykřičníky
Místní mladá folkpopová kapela Tři vykřičníky vznikla roku 2016, jejíž repertoár se skládá
převážně z vlastní tvorby, ovšem díky zapojení hry na akordeon lze na koncertech slyšet i
písně známého Jarka Nohavici. Snahou této kapely je seznámit mladou generaci s mnohdy
opovrhovaným hudebním stylem folkem.

19:00 Ajdontker
Havířovsko-karvinská rocková kapela vznikla roku 2010 a nově v čtyřčlenném složení Hrnec,
Kejt, Dodo a Adam obráží koncerty nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku. Za dobu
svého působení stihli vydat tři desky nebo se objevit jako předskokani kapel Horkýže Slíže či
Vypsaná Fixa.

20:30 Sebastian
Jeden z nejvýraznějších představitelů nové generace umělců. Majitel zlaté desky, držitel
Českého slavíka a ceny Evropy 2. Autor úspěšných hitů jako “Toulavá”, “Záchraný bod”
nebo “Náhradní díly”. Na začátek roku 2019 připravuje novou desku, kterou ohlašuje singl
“Bestseller”.

22:00 Legendy se vrací
Známá ostravská kapela hraje jak své vlastní autorské písně, tak i hity interpretů, jako jsou
např. Dire Straits, Pink Floyd, Rod Steward atd.

23:30 Oldies párty Rádia Čas

Neděle 16. 6.
09:30 Slavnostní průvod ke kapli Nejsvětější Trojice
10:00 Mše svatá

15:00 Hopsalín
Klaun Hopsalín se zrodil v roce 1993 a od té doby baví děti i dospěláky ve svých zábavných
programech. Jméno mu daly samy děti podle náplně programu, který je plný písniček, hopsání
a zábavy.

16:30 Pavel Novák
One man show Pavla Nováka mladšího je vzpomínkový pořad „Šlágry ze Šlágru“, kdy se
Pavel postaví sám na podium a provede diváky hudební kariérou svou i svého otce. Uslyšíte
všechny nejlepší hity - Pihovatá dívka, Malinká, Nádherná láska, Vyznání, Chci zapomenout,
Jsi tu stále a mnoho dalších.

18:00 Fleret se Zuzanou Šulákovou
Kapela Fleret koncertuje také s dcerou Valašské královny Jarmily Šulákové – Zuzanou.
Program je pečlivě namíchaný, v playlistu jsou samozřejmě po boku dobře známých hitů
Fleretu i nezapomenutelné písně jako Ovečky zaběhnuté, Na Vsetíně, tam je lúka nebo Já su
od Lidečka.

Doprovodný program: Airbrush tetování, malování na tvář, metalické a třpytivé tetování,
balónková klaunice, atrakce, fotograf.
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