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5.

Týn nad VlTaVou
Art Caffe Bar 21.15 u řeky to žije filmem! 21.15 projekce pro děti 

22.00 Poutník. 

ŽimuTice
před pohostinstvím 14.00 Žimutické slavnosti dechová kapela Vlachovka, večer kapela 

MIDI, projížďka na koních

PořeŽany
Muzeum historických vozidel 9.00 otevřená burza Každou 1. sobotu v měsící burza se vším 

možným, info tel. 604 675 031.

Týn nad VlTaVou
Kemp Vltavín 16.00 dětská diskotéka Diskotéka, malování na obličej, 

soutěže — vstup zdarma

9. Týn nad VlTaVou
Sokolovna 18.00 Večer pod lipami Tradiční akce s dechovou hudbou 

11. Koloměřice
Letní parket 20.00—2.00 diskotéka Tradiční diskotéka pod širým nebem, 

při nepřízni počasí se ruší.

12.

Týn nad VlTaVou
nábřeží, starý most 15.00

Kulturní léto u řeky: 
řeka žije uměním

Hudba, divadlo, literatura 
a výtvarné umění 

v jednom dni u řeky

modrá HůrKa
obec 10.00 Pouťová zábava Kultura pro všechny generace.

Týn nad VlTaVou
Kemp Vltavín 19.00 Hudební sobota a grilování Hraje Rodinná kapela Sýkorů 

— vstup zdarma

SoběTice
náves 14.00 Sobětická pouť Prrojížďka na koních, skákací hrad, 

soutěže pro děti, hudba.

13. cHrášťany
sál letní parket 14.00 Setkání heligonkářů Tradiční setkání hudebníků 

a příznivců heligonek.

19.

bečice
obec 11.00 85 let SdH bečice Oslavte s hasiči 85. výročí 

jejich založení.

dolní buKoVSKo
fotbalové hřiště 19.00 bukovské hudební léto Koncert kapely Marathon.

Horní buKoVSKo
kostel sv. Štěpána 19.00 Veselská ozvěna

Koncert vážné hudby Cantus Firmus 
— renesanční a ranně barokní 

duchovní hudba

cHrášťany
fotbalové hřiště 13.00 memoriál miloslava Sýkory Tradiční soutěž dospělých 

v požárním útoku.

Týn nad VlTaVou
Hospůdka Kácovská věž 21.15 u řeky to žije filmem! 21.15 projekce pro děti 

22.00 Morgiana.

Týn nad VlTaVou
Kemp Vltavín 19.00 Hudební sobota a grilování Kapela 100KA — 

vstup zdarma.
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20. Týn nad VlTaVou
Městská galerie 15.00 roman dragoun Koncert známého českého hudebníka 

a rockové legendy sólo s klávesami.

21.—25. draŽíč
zámecké nádvoří 9.00 dřevosochání

Kulturní týden podporující tradici 
lidových řemesel, sochy na téma 

Křížová cesta.

25. Týn nad VlTaVou
Kemp Vltavín 19.00 Hudební pátek a grilování Kapela ČD BAND — vstup zdarma.

26.

Týn nad VlTaVou
nábřeží u starého mostu 14.00 Kulturní léto u řeky: bleší trh Prodejte/nakupte krásné 

zbytečnosti a bavte se 

draŽíč
kulturní dům 20.00 Pouťová zábava K poslechu a tanci hraje Elizabeth.

Horní buKoVSKo
náves, kulturní dům 13.00 moped cup

4. ročník motocyklových závodů, 
setkání veteránů, jízda zručnosti 

a taneční zábava

KraKoVčice
fotbalové hřiště 9.00 memoriál Josefa mičovského Turnaj v malé kopané.

neznašoV
hrobka 18.00 Koncert k poctě J. J. Kovaříka Koncert vážné hudby.

28. Koloměřice
Letní parket 20.00—2.00 diskotéka Tradiční diskotéka pod širým nebem 

pořádá, při nepřízni počasí se ruší.


