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Pozvánka na Babí léto
Městská část Praha-Dolní Počernice spolu s Městskou částí Praha 14, se základní i mateřskou školou a občanským sdružením
POČIN v Dolních Počernicích a s nadací Kapka naděje vás zvou na VII. zahradní slavnost Babí léto v Dolních Počernicích a
Hostavicích, která se bude konat v sobotu dne 21. září 2002 v zámeckém parku a přilehlých objektech v Praze-Dolních Počernicích a
dále pak i v zámecké zahradě v Praze-Hostavicích.

FESTIVAL SPORTU:
AREÁL V RÁJI
Od 10 hodin - závody na jízdních kolech, petanque, turnaje ve volejbalu a tenise

AREÁL U KONÍ
Od 9.30 hod. - malý parkúr

AMFITEÁTR
Ve 13 hod. - slavnostní zahájení: starostové MČ Praha-Dolní Počernice a MČ Praha 14, 13.15 hod. - koncert Vokálněinstrumentálního souboru ZŠ řídí dr. Petr Krejza, 15 hod. - blok nadace Kapka naděje: vystoupí Monika Absolonová, Michal David a
další, 16 hod. - folková kapela Kvokál, 17 hod. - folkoví zpěváci Petr Sedláček, Martina Trchová, 18 hod. - folková kapela Hluboké
nedorozumění, 20 hod. - folková kapela Folklok, 21 hod. - folková kapela Sava c Ava, 22 hod. - beatová kapela The Bugles,23 hod. Počernické rockování

PIVOVAR
Křížový sklep + valený sklep - Česká hospoda:
po celý den zabijačkové pochoutky; 20.30 hod. - swingová formace Happy Joe s kvartet,

I. podlaží:
po celé odpoledne - Elektronika Tomáše Knížete,

trámový sál - Moravská hospoda:
po celý den opékané speciality; od 20 hod. cimbálová muzika Pernica

MLÝN
Od 15 hod. - Vodní svět (pohádkoví obyvatelé Velkého dolnopočernického rybníka)

MLÝN - bývalá hospodářská budova
Přízemí - Selská jizba:
po celé odpoledne - hrnčířina Ivy Pospíchalové, královské vafle Marie Středové, košíky Magdy Thomesové,

I. podkroví:
po celé odpoledne - výstava dětských prací (nadace Kapka naděje),
II. podkroví:
po celé odpoledne - výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ na téma Tři oříšky pro Popelku,

stodola:
po celé odpoledne - výstava obrazů akad. malíře Romana Franty, Olgy Stárkové, Václava Nykla, Ateliéru Ars pueris Mgr. Jiřiny
Břicháčkové-Olivové a autoveteránů firmy Auto-Exner

KNIHOVNA, ul. Národních hrdinů
Od 14, 15 a 16 hod. loutková scéna - Alšovo divadlo: Pohádka pro děti, divadelní soubor Světlušky

ZÁMEK
Po celé odpoledne - den otevřených dveří

ČESKÝ STATEK, nádvoří penzionu, Stará obec čp. 7
Po celé odpoledne - poslechová hudba

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Od 18 hod. - bohoslužba, zpívá Dolnopočernický chrámový sbor (řídí Marcela Babková)

ZÁMECKÝ PARK
Po celé odpoledne - tradiční velký buřtopek, 15.30 hod. - historický šerm: skupina Glamhouth

ZÁMECKÉ SCHODY
Od 20 hod. - divadelní představení: William Shakespeare - Sen noci svatojánské, hraje soubor Právě začínáme z Horních Počernic

RYBNÍK
Odpoledne - jízdy na lodičkách, v 19 hod. - hudba na voru: hraje Happy Joe s jazz kvartet

STATEK, Stará obec čp. 10
Po celé odpoledne - výstava Historie a současnost Dolních Počernic, výstava soch (nádvoří), den otevřených dveří (nové byty)

CAMPING TJ Sokol, ul. Nad Rybníkem
Po celé odpoledne - minigolf

HOSTAVICE - ZÁMECKÁ ZAHRADA

Dětské odpoledne organizuje MČ Praha 14
pódiová vystoupení dětských hudebních souborů
skákací žirafa, dětské akumotorky
pony jízdárna
od 15 hodin - pohádka
od 17 hodin - kouzelník
občerstvení a cukrovinky

KOŇSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Trasa I. okruhu: Martiňák-Dolní Počernice (zastávky: U koní, penzion Český statek, mlýn u rybníka)
Trasa II. okruhu: Cesta Rájem
(zastávky: Klub 26 - cyklistická stezka, zastávka ČD, zámecká zahrada Hostavice)

