Výstava obrazů Evy Hnykové

OBRAZY Z DUŠE

Pojďte s námi alespoň na jeden den vrátit letním
podvečerům jejich kouzlo, kdy se na zápraží na ulicích
scházely celé rodiny, sousedi i kolemjdoucí. Lidé si
zde sdělovali novinky, bavili se, zpívali, seznamovali,
domlouvaly se zde obchody, sousedská výpomoc,
svatby…

HISTORICKY

PRVNÍ DNY MĚSTA
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

V dnešní uspěchané době se lidé stáhli do dvorků a zahrad
a ulice navečer zejí prázdnotou.
Jsme tady proto již počtvrté s dalším ročníkem „Laviček“
a pevně věříme, že v sobotu 31. 8. 2019 navečer bude
Veverská Bítýška vypadat trochu jinak a hlavně, že se
nám Lavičky opět rozrostou.

Eva Hnyková se nevěnuje pouze krajinomalbě, ale i figurální tématice a zátiší.
Její krajiny jsou ztišené, plné ženské křehkosti a něhy, měkké barevnosti. Její obrazy
potěšily návštěvníky výstav na mnoha místech naší republiky i v zahraničí,
jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v řadě států.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 30. 8. 2019 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva města, ulice Boční.
Součástí zahájení bude hudební vystoupení Petra Findury.
Výstava bude otevřená po celý víkend vždy od 13:00 do 18:00 hodin
a dále o víkendu 7. a 8. 9. opět od 13:00 do 18:00 hodin

Věříme, že nás znovu podpoříte a formou zábavy
přispějeme společně k dobré věci. V letošním ročníku jsme
se rozhodli věnovat ozelenění našeho města. Vyhrává
proto každý, protože za každý přihlášený tým/lavičku se
zastupitelstvo města zavazuje vysadit dva stromy a přispět
tak k příjemnějšímu životnímu prostředí.
Pojďte s námi do toho!

www. obecveverskabityska.cz

30. 8.—1. 9. 2019

Pátek 30. srpna 2019
18:00 hod.

17:00–20:00 Sejdeme se na lavičce
Sousedské povídání aneb poznej svoje sousedy.

Eva Hnyková, Obrazy z duše

Příležitost pro všechny občany města nejen se pobavit a zapojit

CO MÁTE UDĚLAT?

Vernisáž výstavy malířky Evy Hnykové. Součástí vernisáže bude

se do soutěže, ale přispět i k rozšíření výsadby stromů a zeleně

hudební vystoupení Petra Findury. Výstava bude otevřená po celý

ve městě. Za každou lavičku přihlášenou do soutěže budou

víkend vždy od 13:00 do 18:00 hodin a rovněž následující víkend

zasazeny dva stromy. Pomozte nám udělat Bítýšku zelenější!

1. Stejně jako v předchozích letech
si najít vhodné místo před domem, na ulici nebo v předzahrádce.
2. Zamyslet se, s kým chcete sobotní večer trávit – pozvěte rodinu,
sousedy, nové obyvatele nebo kamarády úplně odjinud.
3. Vymyslete, jak se chcete bavit a co bude bavit vaše hosty – může
to být hudba, společenské hry, sport (v rámci bezpečnosti),
středověká hostina, večírek filmových hvězd, pyžamový večírek,
grilování, zpívání, promítání fotografií…
4. Vyneste židle, lavičky, stolky, aby se všichni mohli pohodlně
shromáždit a posadit.
5. Začátek akce je v sobotu 31. 8. 2019 od 17.00 hodin. Akce
je spojena se soutěží o pěkné ceny.

7. a 8. 9. 2019. Zasedací místnost zastupitelstva města, ulice
Boční

Neděle 1. září 2019

Divadlo PRKNO Vás zve do kulturního domu:

19:30

Zakázané uvolnění

9:30

Komedie úspěšného scénáristy Petra Kolečka.

Mše svatá za občany a rodáky Veverské Bítýšky
Kostel sv. Jakuba

Velký sál kulturního domu

14:00–17:00 Nedělní hudební odpoledne Na Ostrůvku, tentokrát
ve stylu 70. let

Na obě kulturní akce vstupné dobrovolné

Moderuje Jarka Vykoupilová, Český rozhlas Brno

Sobota 31. srpna 2019

Přijďte všichni a hudbu ze 70. let si připomeňme v dobovém

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?

oblečení. Nejlepší kostým bude oceněn.

1. Zavolejte na uvedené telefonní číslo 606 422 300. Na toto číslo
můžete volat nejdříve od 16.30 hodin do 18.30 hodin.
2. Po dohodě se na vaši „lavičku“ dostaví jeden ze zastupitelů města
spolu s fotografem, který vás všechny zvěční. Zastupitel města si
od vás převezme kontaktní údaje – jméno hlavního organizátora
a telefonní číslo. Současně ohodnotí vaši kreativitu, originalitu,
počet zúčastněných, program.
3. Všechny fotografie budou shromážděny a vyhodnoceny během
neděle 1. 9. 2019.
4. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude v neděli
1. 9. 2019 v 19.00 hodin Na Ostrůvku.

Pokud máte starost kam s dětmi, tak o jejich zábavu
se po celé odpoledne postarají skauti.

10:00

Přes tři katastry
Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky

14.30–15.30

Vycházka nebude náročná, pouze o trošku delší než obvykle,

Spolek zpěvuchtivých dam s Hravou kapelou

ale poznáte širší okolí Veverské Bítýšky. Vede Milan Brychta.
16:30–18:30

10:00–16:00 Turnaj v malé kopané „O pohár města“

„Vzpomínka na Petra Nováka“

Přihlášené týmy budou reprezentovat jednotlivé části města.

Karel Kahovec a Viktor Sodoma s kapelou

Přijďte hrát i fandit!

19:00

Sportovní hřiště Na Ostrůvku

Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů soutěží.

TELEFONNÍ ČÍSLO SOUTĚŽE:
14:00–17:00 Sportovní odpoledne pro všechny (děti i dospělé)
Na Ostrůvku
Horolezecká stěna, pistole na CO , slack line, footsnooker,
2

mobilní basketbalové koše a spousta další zábavy
Hasiči a záchranáři poradí, jak se chovat v nezvyklých nebo
nebezpečných situacích.

Vstup na všechny akce pořádané městem je ZDARMA.

+420 606 422 300

Věříme, že ve Veverské Bítýšce žijí nápadití lidé se smyslem
pro humor, kteří se rádi baví a kterým se tento nápad bude líbit.
Doufáme, že budeme mít opravdu hodně „Laviček“ a hlavně
doufáme, že se lidé budou scházet i po skončení akce, ať už na své
nebo na veřejné lavičce.
Tak nezapomeňte, 31. srpna 2019 se sejdeme na lavičce!
Vaši zastupitelé a organizátoři akce

Občerstvení zajištěno.

V případě nepříznivého počasí bude nedělní pro gram přesunut do sálu kulturního domu.

