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8.6. piatok  Športové aktivity
17:00  turnaj v hokejbale – areál J. Popluhára, multifunkčné ihrisko
17:15  Beh pre beh – kategória deti (registrácia od 16:00) Žabák – Mostová ul.
18:30  Beh pre beh – kategória dospelí 8,8 km (registrácia od 16:00) Žabák – Mostová ul. 
18:40 Beh pre beh – kategória dospelí 4,2 km (registrácia od 16:00) Žabák – Mostová ul.

8.6. piatok  areál J. popluhára – hlavné pódium
18:00  ZuŠ  Bernolákovo – hudobné, tanečné, spevácke vystúpenia
18:30  tanečný súbor  niagara, Bernolákovo – tanečné vystúpenie country dance, clogging
18:45  ZuŠ Bernolákovo – hudobné, tanečné, spevácke vystúpenia
19:15  tanečný súbor  niagara, Bernolákovo – tanečné vystúpenie country dance, clogging
19:30 ženský spevácky zbor Čeklísanky, Bernolákovo
19:15  mažoretky royal, Bernolákovo – tanečné vystúpenie
20:00  skupina Fire fly, Bernolákovo – gospel
20:30  kapela harmonic`s, Bernolákovo – poprock 

21:30  kapela  Bukasový masív – folkpop, country 

22:45 kapela iné kafe – rock  
00:15 kapela lola band, Bernolákovo – dance music, pop, latino   
02:30 ukončenie

9.6. soBota  Športové aktivity, ďalŠie atrakcie a poduJatia
8:30 turnaj v plážovom volejbale, mix dvojíc – areál J. Popluhára (prihlasovanie do 7.6. na: amolnar@svf.stuba.sk)
9:00 tenisový turnaj – areál J. Popluhára, tenisové kurty
10:00  Futbalový turnaj prípraviek u9 o pohár starostu obce – areál J. Popluhára, centrálne ihrisko
11:00  stredná odborná škola , prezentácia – areál SOŠ Svätoplukova ul.

ukážky agrotechniky, sprievodný program, jazdy zručnosti, práca pilčíka, kone 
12:00 súťaž vo varení guláša – areál J. Popluhára
13:00  airsoftová strelnica – Žabák – Mostová ul.
14:00  atrakcie pre deti – areál J. Popluhára, multifunkčné ihrisko
16:00  atrakcia pre väčšie deti - zorbingová guľa – areál J. Popluhára, centrálne ihrisko  

9.6. sobota    areál J. popluhára – hlavné pódium1
16:00  lolo a piškót – zábavný program  pre deti 
17:00  šláger kapela at band – populárne repete hity známe z Šláger tv
18:30 tanečná skupina  charlies dance studio – akrobatic Boogie woogie
18:50 Born to trick – unikátna akrobatická show 
19:00 vyhodnotenie súťaží – moderuje richard vrablec               
19:30  tombola – žrebovanie   moderuje  richard vrablec
20:30 kapela X Band – funky  
21:40 raper eso z Bernolákova – hip-hop, rap
21:45 raper moe & kapela solid move – hip-hop, rap  

23:00 kapela horkýže slíže –  punkrock 
00:15 ohňostroj                                             
00:20 diskotéka dJ heŇo – show time radio sity oldiess
03:00 ukončenie
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