Přehled kulturních pořadů srpen–říjen 2014
Srpen
® VEČER S ČESKÝM HUDEBNÍM POKLADEM
Půjdeme na koncert nebo raději na výstavu?
A proč ne na obojí najednou?
Čtvrtek 7. srpna od 18 hodin se bude v divadelním sále konat
projekt obě akce spojující. Koncert oslavuje české národní hudební bohatství – zazní lidové písně, lidová poezie v úpravách českých
autorů, české písně a árie z českých oper. Na programu jsou mimo
jiné A. Dvořák, P. Eben, F. Sládek a B. Smetana.
Kromě vystoupení dvou ledenických sopranistek a klavíristky můžete paralelně sledovat projekci uměleckých fotografií Michala Sironě, který se při tvorbě inspiroval připravovaným programem.
Oslavíme venkov, přírodu, lásku, ale i letos probíhající Rok české
hudby.
Účinkují: Eliška Dvořáková, Zuzana Zaimlová a Ivana Sedlecká.
Vstupné: 50 Kč

TRADIČNÍ
LEDENICKÁ POUŤ
® MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
Pořádá Klub lodních modelářů Ledenice.
Na výstavě uvidíte modely lodních modelářů z Ledenic, Borovan, Trhových Svinů a Českých Budějovic,
leteckých modelářů z Ledenic
a funkční model železnice nadšenců z Čížkrajic.
Dům U Králů
Sobota 9. srpen 16-20 h
Neděle 10. srpen 9-17 h
Vstupné dobrovolné
® „VESELÁ KLOBÁSA“
Vás o pouti srdečně zve
do průjezdu u Veselých!
Těšíme se na vás od pátku 8. srpna
do pondělí 11. srpna.
Otevřeno: pátek 18–24, sobota 18–02,
neděle 9–02, pondělí 18–24.
Pro žíznivé nabízíme chutný třeboňský
ležák kvasnicový, světlý, tmavý i řezaný, výborná moravská vína
i míchané drinky.
Pro hladové budeme mít grilovanou nakládanou krkovičku a kuřecí plátek, klobásku a tataráček od mistra Veseláče.
„MODRÉ PONDĚLÍ“ plánujeme havajsko-ledenické!
Již shánějte vše co souvisí s tichomořským ostrovním životem.
Nejlepší oblečky oceníme!
Samozřejmě nebude chybět oblíbené pondělní losování
o hodnotné ceny!

® LEDENICKÉ POUŤOVÉ DŘEVOSOCHÁNÍ
Od 4. 8. do 8. 8. bude řezbář Martin Míka
tvořit ve farské zahradě.
Přijďte se podívat, jak vzniká socha, pobesedovat s řezbářem o jeho práci, nářadí
atd.
Doprovodný program:
Pátek 8. srpen, farská zahrada od 19 h
n vernisáž
n tanec se šavlí a ohňové vystoupení
- skupina CETARE
n OHŇOSTROJ
Celý večer hraje kapela PARAVÁN
Sobota 9. srpen, farská zahrada
od 15 h
JIHOČEŠTÍ RODÁCI
od 17.30 h SWING KVINTET rozhlasového swingového
orchestru Václava Hlaváče
Pořádá Zborovská Bumbálka.
Občerstvení zajišťuje Zborovská Bumbálka pana Voharčíka.
Koná se i za nepříznivého počasí, posezení je chráněné před deštěm.
® SOUTĚŽ MOPEDŮ NA LEDENICKÉM OKRUHU
Sobota 9. srpen. od cca 16 h
Pořádá Moped klub Ledenice
„Ledenický okruh“ u fotbalového
hřiště.
Vítán je každý, kdo vlastní mopeda a má chuť závodit.
Přihlásit do soutěže se můžete
půl hodiny před startem.
® POUŤOVÁ ZÁBAVA – hraje SPANILÁ JÍZDA
Sobota 9. srpen od 21 h
Vstupné 100 Kč, sokolovna Ledenice
Pořádá TJ Slavoj Ledenice

Září
® Veřejná SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ
Sobota 7. září od 10 h na rybníku Lazna
Hlavní cenou je posvícenská husa a k vidění bude
i pirátská bitva lodí.
Pořádá a srdečně zve KLOM Ledenice.
® Dětská sportovní olympiáda
Neděle 7. září od 13 h
V tradičních i netradičních disciplinách si mohou kromě dětí zasoutěžit i rodiče.
Pořádá TJ Slavoj Ledenice ve sportovním areálu Ledenice.

® TRADIČNÍ LEDENICKÁ POUŤ - ledenické náměstí
Neděle 10. srpen
Řemeslný trh před radnicí, pouťové atrakce.
® VÝSTAVA MOPEDŮ

A HISTORICKÝCH
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Neděle 10. srpen
Pořádá Moped klub Ledenice
na volné ploše za kruhovým
objezdem.
(Pouze za příznivého počasí).

® POUTNÍ MŠE SVATÁ
Neděle 10. srpen v 10 h
kostel sv. Vavřince
Po mši je možná prohlídka
kostela. Hostem poutní mše
svaté bude Mons. Emil Soukup,
farář u katedrály sv. Bartoloměje
v Plzni.
® INDIÁNSKÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Neděle 24. srpen od 15 h
Přijďte se rozloučit s prázdninami
a zakusit život indiánů.
Opravdové teepee, úkoly pro
statečné bledé tváře a to vše
na farské zahradě.
pořádá a RC Ledňáček Ledenice

Říjen
® PŮLHODINKA S KRONIKÁŘEM – pokračujeme
Od října budou každý první
čtvrtek v měsíci od 18 h ve
společenském sále DPS
pokračovat pravidelná setkávání
s kronikářem městyse Ledenice
Mgr. Jiřím Cukrem. Termín
říjnové přednášky je 2. 10.
Téma: první světová válka
v ledenických kronikách.
® VÝLOV RYBNÍKA PARČÁK
Sobota 25. říjen od 9 h
Prodej ryb.
Občerstvení a hudební doprovod
po celý průběh výlovu.
pořádá MO ČRS Ledenice

… a ještě v říjnu připravujeme:
® DRAKIÁDA
® FRANCOUZSKÉ INSPIRACE
Kapela Paraván „big band“ vyjíždí
s komponovaným pořadem
nazvaným.
Pořad je složený v první půli
z klasických francouzských
šansonů a z písní Jana Matěje
Krnínského. Zajímavostí je, že
některé známé francouzské hity
jsou opatřené novým českým textem odpovídajícím originálu.
V druhé půli zazní některé staré hity skupiny Paraván, nové
autorské písně, i písně, které Jan Matěj Krnínský původně napsal
pro jiné interprety.
(podrobnosti na plakátech)
JAVA Třeboň

