
3. ročník
sousedského povídání 
Sejdeme se na lavičce

Pátek 31. srpna 2018
18:00 Zahájení dnů obce

Slavnostní průvod a odhalení busty 
TGM – Masarykovo náměstí.

19:00  Zahájení výstavy fotografií „100 let 
republiky ve Veverské Bítýšce“
Zasedací místnost Úřadu městyse, 
ul. Boční (výstava bude otevřena 
v sobotu a neděli od 14:00–17:00 hodin).

Divadlo PRKNO Vás zve do kulturního domu:

20:30  Vůně třešňového dýmu
Tři ženy, tři osudy, jedna krev.
Malý sál Pod Prkny, kulturní dům, 
vstupné dobrovolné.

DNY OBCE 
2018

 Vstup na všechny akce pořádané městysem je ZDARMA.��Občerstvení zajištěno. ���V případě nepříznivého počasí bude nedělní program přesunut do sálu kulturního domu.

Podrobný program

www.obecveverskabityska.cz

Sobota 1. září 2018
10:00  Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky

Vycházka bude přizpůsobena účastníkům, mohou se zúčastnit 
zdatnější sportovci i senioři. Sraz u budovy radnice. 
Vede Milan Brychta.

13:30  Zahájení výstavy prací žáků ZUŠ Veverská Bítýška „Můj vesmír“
Velký sál ZUŠ, ul. 9. května, 
otevřeno do 17:00 hodin.

14:00–17:00  Sportovní a kulturní odpoledne Na Ostrůvku pro všechny 
(děti i dospělé)

   Obří šipky 
   Mobilní lanový park
   Pistole na CO

2
 

   Kanjam – zábavná hra s létajícími talíři
   Chůze po laně slack line nebo na chůdách
   Relax zóna
   Hasiči dětem – něco, co jsme si všichni jako děti přáli vyzkoušet 

14:00  Bítýška včera a dnes
Nenáročná procházka po místech, která znáte už jen z fotografií. 
Sraz před prodejnou COOP. Připravil Spolek přátel Tělovýchovy 
a Senioři Veverská Bítýška.

14:00–17:00 Program v kapli Matky Boží na Veveří
14:00–15:45  Komentované prohlídky kaple
16:00–17:00  Vystoupení folkové skupiny Cesta

18:00 Sejdeme se na lavičce – již třetí tradiční sousedské povídání a zábava. 
Příležitost pro všechny občany městyse nejen se pobavit a zapojit se 
do soutěže, ale i přispět k rozšíření počtu laviček v obci a okolí.

Neděle 2. září 2018
9:30  Mše svatá za občany a rodáky Veverské 

Bítýšky v kostele sv. Jakuba

14:00–19:00  Kulturní odpoledne Na Ostrůvku pro 
všechny generace
Průběh odpoledne moderuje 
Jarka Vykoupilová, Český rozhlas Brno.

14:00–15:00  Kramářské povídání
Pásmo písní Karla Hašlera 
a Jaroslava Ježka.
Soubor Divadla 2-15: Iva Hrbáčková – klavír, 
David Kříž, Renata Svobodová – zpěv.

15:30–17:00  Spolek zpěvuchtivých dam 
s Hravou kapelou  

14:00–17:00  Skauti pro děti
Soutěže, sport, zábava…

17:30–19:30  The Glass Onion
Písně skupiny, co změnila svět – 
The Beatles revival.

19:30  Ocenění hasičů při příležitosti 100 let 
založení republiky
Vyhlášení vítězů soutěže „Sejdeme se 
na lavičce 2018“

100 let
REPUBLIKY


