900 LET

TÝNCE NAD LABEM
SOBOTA 4. 9. 2010 A NEDĚLE 5. 9. 2010
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Zahájení Jarmarku – ukázky starých řemesel a prodej jejich výrobků
Koncert dechové hudby „Křídlovanka“– náměstí / Zahájení výstavy kreseb dětí
ZŠ Týnec nad Labem – Týnec minulý, současný a budoucí – škola/ Zahájení výstavy
„Historie Týnce nad Labem“ – muzeum / Mateřská škola Týnec nad Labem – zahájení
výstavy dětských prací – škola / promítání starých filmů o Týnci nad Labem – škola /
STP (Svaz tělesně postižených Týnec nad Labem) – zahájení výstavy ručních prací
svých členů – škola / Kynologický klub Týnec nad Labem výcvik psů za účasti
veřejnosti – kynologický areál u fotbalového hřiště
Přivítání hostů a zástupců Týnců na radnici
Slavnostní zahájení oslav – oficiální přivítání hostů, křest knihy „Týnec nad Labem“,
Páni z Kolína / slavnostní výstřel z děla – náměstí
Zahájení soutěže hasičských družstev Týnců – koupaliště / Start turistického pochodu – Týnec a okolí
Vystoupení mažoretek z Kolína – „ Srdíčko“ – náměstí
Zahájení sportovních soutěží – kopaná (hřiště pod „Hradem“) / tenis (kurty pod „Hradem“) / stolní tenis
(budova muzea) / šachy (hostinec u Kubelků) / volejbal (Záboří nad Labem) / Loděnice pod „Hradem“
(u tenisových kurtů) / půjčovna lodí a kajaků, vodní hrádky, dětský svět a lanové překážky /
Koncert hudební skupiny „YAMAHA IN CONCERT“ pop-rock show z Českých Budějovic – náměstí
Shromáždění zástupců Týnců na radnici
Koncert k poslechu dechová hudba „Křídlovanka“ – náměstí
Ukázka výcviku psů a dravců – loděnice pod „Hradem“
Zahájení odpoledního programu – příchod vladaře Vladislava I – předání Kosmovy kroniky – ztvrzení první
zprávy o Týnci nad Labem v roce 1110
Představení historie města
Vystoupení žáků ZŠ Týnec nad Labem – ukázky z bájí a legend o Týnci nad Labem a okolí,
Vodník Zabálek z Doubravky, Jak sumec vysvobodil rychtáře
Uctění památky generála Michaela Barona Melase – Páni z Kolína – ukázka z rakousko – francouzských válek
ZŠ Týnec nad Labem – vystoupení žáků ukázky country tance / parodie na písničku „Lojza“
ZŠ Týnec nad Sázavou – vystoupení starších žákyň – ukázky tanců v párech ROCKENROLL,
vystoupení mladších žákyň – ukázky tanců v párech NEW YORK NEW YORK
Vystoupení hudební skupiny „Pohoda“ – staré písničky z I. republiky
Vystoupení ochotnického divadla Týnec nad Sázavou – pohádka „O Koblížkovi“
ZŠ Týnec nad Sázavou – vystoupení starších žákyň – ukázky tance RELEASE ME,
vystoupení mladších žákyň – S tebou mne baví svět
ZŠ Týnec nad Labem – vystoupení pěveckého sboru pod vedením paní Mgr. Adély Černé
Vystoupení moravského tanečního souboru „Poupata“ z Velkého Týnce u Olomouce
ZŠ Týnec nad Labem – vystoupení žáků – ukázka starobylého „Masopustu“
Vystoupení souboru „Týnečáci“ z Velkého Týnce u Olomouce – „Moravská svatba“
Vyhlášení vítězů jednotlivých sportovních soutěží při setkání Týnců – areál „Ostrov“
Koncert skupiny BUTY – areál „Ostrov“
Koncert skupiny „YAMAHA IN CONCERT“ pop-rock show z Českých Budějovic – areál „Ostrov“
Koncert skupiny NĚCO – Týnec nad Labem – areál „Ostrov“

OD 7:00 BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA NÁMĚSTÍ, LODĚNICE POD HRADEM – TEEPEE PLNÉ OBČERSTVENÍ, PAMLSKY NAD OHNĚM

NEDĚLE 5.9.2010
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Loděnice „pod Hradem“ – půjčovna lodí a kajaků, vyjížďky po Labi na motorových člunech,
TeePee plné občerstvení, do 18:00 hodin
Vysvěcení praporu města Týnce nad Labem – kostel Stětí svatého Jana Křtitele
Houslový koncert v kostele Stětí svatého Jana Křtitele – sólista: René Kubelík, doprovod na kytaru: M. Klaus

