18. června 2022 od 10:00

30. setkání Kostelců v Kostelci
Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskuteční v Červeném Kostelci v
sobotu 18. června.
Připomeňme, že první setkání Kostelců se uskutečnilo v roce 1992 v Kostelci nad Černými lesy. Je to
setkání putovní a každý rok je uskutečněno v jiné obci nebo městě.
Po celý den bude k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých sportovních disciplínách a připraven
bude bohatý kulturní program. Na podiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se vystřídá např.
Městský dechový orchestr, Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek a jeho Banjo Band,
Koala Párty Band a další.
Během celého dne bude v přírodním areálu pro diváky a zúčastněné hosty zajištěno občerstvení
různých druhů a chutí, pro děti bude zajištěno vyžití v zahradě za Domkem Boženy Němcové. V
případě nepřízně počasí se část programu z přírodního areálu přesune do Divadla J. K. Tyla. Na celý
program je vstupné zdarma, změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ PROGRAM
Průvod účastníků 30. setkání
• 9.00 hodin – řazení všech účastníků průvodu v ul. Palackého
• 9.30 hodin – průvod vyjde z Palackého ulice, přes autobusové nádraží na náměstí T. G. M
do přírodního areálu

PROGRAM V PŘÍRODNÍM AREÁLU U DIVADLA J. K. TYLA
• 9.45- Městský dechový orchestr Červený Kostelec přivede průvod
• 10.00 - Slavnostní zahájení 30. setkání Kostelců v Kostelci a dále zahraje Městský
dechový orchestr Červený Kostelec
• 11:00 - Manové Přemysla Otakara Červený Kostelec 11:30 - Kosteláci Kostelec u Kyjova
• 12:00 - Malý Kosíř a Velký Kosíř Kostelec na Hané
• 13:00 - Akordeonový orchestr Musica harmonica Červený Kostelec
• 13:45 - Junior Big Band Červený Kostelec
• 14:30 - Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav
• 16:00 - Slavnostní rozloučení a vyhlášení výsledků sportovních soutěží
• 17:00 - Ivan Mládek a jeho Banjo Band
• 19:00 - Koala párty band Uvedené časy jsou orientační. Změna programu vyhrazena.

PROGRAM V HUSOVĚ SBORU
11.00 – cca 13:30
•
•
•
•
•

Dětský pěvecký sbor Červánek Červený Kostelec
ORLICE-pěvecký sbor Kostelec nad Orlicí
CHORUS ANGELICUS-pěvecký sbor Kostelec nad Černými lesy
Svatojakubský sbor Červený Kostelec
Zpěvulenky – pěvecký sbor Kostelec u Kyjova

DĚTSKÁ SCÉNA - ZAHRADA ZA DOMKEM BOŽENY NĚMCOVÉ
13:00 – 17:00
• Dětské dílničky - řemeslná výroba mýdla - výroba keramických zápichů-kombinace
keramiky, barev a skleněných korálků.
• 14:00 Kašpárek na Skalním hradu (BOĎI-Bauerovi Josefov) Klasická pohádka v podání
jednoho herce o Kašpárkovi, který zakletého hradního pána vysvobodil a k velkému
štěstí tak přišel.
• 16:00 O prasátku (BOĎI-Bauerovi Josefov) Známá pohádka, trošičku jinak, v podání
jednoho herce. Základní myšlenka ale zůstává.

DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
• Po celý den je možné zdarma navštívit Domek Boženy Němcové, včetně všech expozicí a
pohádkového sklepení.
• Komentovaná prohlídka kostelní věže
• Je možné zdarma navštívit věž kostela svatého Jakuba Většího, dozvědět se její historii,
prohlédnout si hodinový strojek a rozhlédnout se po okolí.

VÝSTAVY
• V prostorách Domku Boženy Němcové máte možnost zhlédnout také novou sezónní
expozici věnovanou sportovní organizaci Sokol v Červeném Kostelci a výročí 90 let od
otevření místní sokolovny.
• Existenci osady Kostelce prvně zmiňuje konfirmační kniha pražské diecéze z 22. srpna
1362. Podle ní měla již v této době osada farní kostel. Tento rok tedy uplyne 660 let od
první zmínky o našem městě a zároveň také 150 let od povýšení na město a 80 let od
tragických Končinských událostí (odbojová skupina S 21 B). Všechny tyto události si
připomeneme na venkovní výstavě, která bude instalována v prostoru autobusového
nádraží.

SPORT
Všechna sportovní klání začnou v 10.30 hodin na svých stanovištích. Na každém sportovišti bude v
rámci možností zajištěno občerstvení.
• Malá kopaná
Pořadatel: SK Červený Kostelec Místo : fotbalový stadion v Červeném Kostelci
• Nohejbal Pořadatel:
Volejbal Červený Kostelec, z.s. Místo : volejbalové antukové kurty za Divadlem J. K. Tyla
v Červeném Kostelci
• Stolní tenis
Pořadatel: TJ – Horní Kostelec-oddíl stolního tenisu Místo: Grafoklub za kinem Luník
• Střelba
Pořadatel: AVZO Červený Kostelec Místo: střelnice AVZO v Červeném Kostelci (Žďár)
• Hasiči
Pořadatel: SDH Červený Kostelec Místo: zbrojnice SDH v Červeném Kostelci, ul. G.
Kratochvíla
• Florbal
Pořadatel: Florbal Červený Kostelec Místo: sportovní hala u fotbalového stadionu

