ŠTĚCHOVICKÉ
3
PROUDY
V Y D ÁVÁ Ú Ř A D M Ě S T Y S E Š T Ě C H O V I C E

ZÁŘÍ
ŘÍJEN

2015

Štěchovické
Foto: Renáta Ondroušková

UFO?

ARN
M
Z

É

Ve Štěchovicích, v těch největších srpnových vedrech, prvně proběhlo Tvořivé léto
2015, příměstský tábor taneční a tvůrčí
školy Mariondance. Rozprašovače vody na
sportovištích MFC a studená Vltava byly vítaným ochlazením a záchranou. Na břehu si
děti nasbíraly kameny, na které pak malovaly.
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Tento způsob léta se mnohým mohl zdát podivným, protože hic byl skutečně
vyčerpávající. Na druhou stranu se nám vybavily horké prázdninové dny, jak
je pamatujeme z chat a chalup dětství, kdy jsme si to s kamarády štrádovali
loukou k rybníku.
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Text: Mgr. DANA BENEŠOVÁ-TRČKOVÁ | Fota: dbt

U Vltavy jako na pláži. Energie vody, kamenů
a krajiny kolem vedla Tvořivé léto správnými
cestami, na nichž se tropické počasí dalo přežít.
Ovšem řeknu vám, nebýt těch ledových čajů,
zmrzlin, káv a citronád, závěsů na sále, větráků
v kavárně a různých pohotových zlepšováků barmanky Radky, nevím, co bychom si s tím rozmarným horečnatým létem počali.

Obě naše partičky zazpívaly písničky
a předaly květiny v místním Domově
pro seniory. Na závěr dvou týdenních
turnusů jsme pro rodiče a další blízké
připravili hudební a taneční vystoupení plus výstavu. Nechyběl osvěžující
raut s melouny a pečenými dobrotami.
Lektorky Klára, Radka, Dana, Katka
a Daniela se poté spolu na památku
zvěčnily.

1915 – 2015

100 let

od vysvěcení kostela
sv. Jana Nepomuckého
ve Štěchovicích

24. 10. 2015 – Hlavní den oslav
10:00 – 18:00 Řemeslné trhy u Lípy, Trhy Aleš
10:30

Zpívání na schodech
pěvecké vystoupení dětí

11:00

Koncert v kostele
Václav Noid Bárta a Sára Bukovská

14:00

Vystoupení hudební kapely VENTUS
s hudbou napříč staletími

17:00

Přivítání Jeho Eminence pana Kardinála Dominika Duky,
arcibiskupa pražského na faře.
Průvod štěchovických spolků

18:00

Slavnostní mše svatá sloužená Jeho Eminencí panem
Kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským

Po celou dobu bude v kostele probíhat promítání dobových fotografií,
výstava liturgických předmětů z farnosti a výstava obrazů Kostel očima dětí

OSLAVY VRCHOLÍ

Akci pořádá římskokatolická farnost Štěchovice
ve spolupráci s městysem Štěchovice a spolkem Vltavan
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