
 

Osadní výbor Střelice, T. J. Sokol Střelice  
SDH Střelice a Spolek přátel muzea Střelice  

vás srdečně zvou na 

Pátek 12. 5. Pátek 12. 5. Pátek 12. 5.    
   

      „Letní kino“ „Letní kino“ „Letní kino“    po setmění na hřišti,po setmění na hřišti,po setmění na hřišti,   

pro film můžete hlasovat  na: pro film můžete hlasovat  na: pro film můžete hlasovat  na:    

www.strelice.wz.cz www.strelice.wz.cz www.strelice.wz.cz    

(od 30.4. do 5.5. 2017)(od 30.4. do 5.5. 2017)(od 30.4. do 5.5. 2017)   

V případě nepříznivého počasí bude V případě nepříznivého počasí bude V případě nepříznivého počasí bude 

filmová projekce zrušenafilmová projekce zrušenafilmová projekce zrušena   

      Zábavný lunapark na hřišti Zábavný lunapark na hřišti Zábavný lunapark na hřišti    

Sobota 13. 5. Sobota 13. 5. Sobota 13. 5.    
   

   Vesnické muzeum otevřenoVesnické muzeum otevřenoVesnické muzeum otevřeno   

                  14.0014.0014.00———17.00 s novou expozicí  17.00 s novou expozicí  17.00 s novou expozicí     

            „Škola základ života“„Škola základ života“„Škola základ života“   

         15.30 přátelské utkání 15.30 přátelské utkání 15.30 přátelské utkání    

„„„fotbalových hvězd“ Střelice vs. Červenkafotbalových hvězd“ Střelice vs. Červenkafotbalových hvězd“ Střelice vs. Červenka   

   17.00 Cimbálová muzika  17.00 Cimbálová muzika  17.00 Cimbálová muzika     

               areál hotelu Colchiareál hotelu Colchiareál hotelu Colchi   

   výstava malých a velkých motocyklů  výstava malých a velkých motocyklů  výstava malých a velkých motocyklů  

17.00 17.00 17.00 ———   19.00 19.00 19.00 hřiště T.J. Sokol, hřiště T.J. Sokol, hřiště T.J. Sokol,    

            s posezením u bigbítus posezením u bigbítus posezením u bigbítu   

   17.0017.0017.00———18.00 skákací hrad pro děti 18.00 skákací hrad pro děti 18.00 skákací hrad pro děti 

zdarma zdarma zdarma    

      RETROBÁL  v 19.00 v Sokolovně, RETROBÁL  v 19.00 v Sokolovně, RETROBÁL  v 19.00 v Sokolovně, 

vstupné 60,vstupné 60,vstupné 60,---Kč (pořádá DDM)Kč (pořádá DDM)Kč (pořádá DDM)   

Neděle 14. 5. Neděle 14. 5. Neděle 14. 5.    
   

   6.30 budíček 6.30 budíček 6.30 budíček s dechovkou  s dechovkou  s dechovkou     

   8.00 mše svatá 8.00 mše svatá 8.00 mše svatá    

                  v  kapli sv. Jana Nepomuckéhov  kapli sv. Jana Nepomuckéhov  kapli sv. Jana Nepomuckého   

   Po mši svaté průvod  s kladením věncůPo mši svaté průvod  s kladením věncůPo mši svaté průvod  s kladením věnců               

obětem válek,obětem válek,obětem válek,   koncert   dechové hudby koncert   dechové hudby koncert   dechové hudby 

( hřiště T.J. Sokol)( hřiště T.J. Sokol)( hřiště T.J. Sokol)   

   10.3010.3010.30———11.30 skákací hrad zdarma11.30 skákací hrad zdarma11.30 skákací hrad zdarma   

   15.00 mistrovské fotbalové utkání mužů                     15.00 mistrovské fotbalové utkání mužů                     15.00 mistrovské fotbalové utkání mužů                        

   Střelice Střelice Střelice ———   FC Sigma HodolanyFC Sigma HodolanyFC Sigma Hodolany   

   18.00 Májová pobožnost 18.00 Májová pobožnost 18.00 Májová pobožnost v místní kapliv místní kapliv místní kapli   

   Vesnické muzeum otevřeno   Vesnické muzeum otevřeno   Vesnické muzeum otevřeno         

                  9.00 9.00 9.00 ———   12.00 a 13.00 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00 ———   17.0017.0017.00   


