
16.9. Sobota 10:00 – 23:00 hodin

ROUDNICE NA ŘECE ČASU 
A ROUDNICKÉ VINOBRANÍ

Všechny Roudničany a Podřipany tímto zveme na oslavy vína a dobré zábavy.

Program:

Husovo náměstí - hlavní scéna 13:00 - 23:00
13:00 - skotští dudáci
13:20 - Dechový orchestr mladých a mažoretky SPgŠ OA Most
14:30 - Projev starosty a hejtmana Ústeckého kraje, příchod Praotce  Čecha a jeho uvítání 
            starostou města
15:00 - BONUS (swingové molodie)
15:50 - historický šerm (Askalon)
16:10 - NEZMAŘI(moderní country)
17:10 - NEON BAND (rocková show)
18:30 - SMOKIE REVIVAL & TINA TURNER
20:00 - VYNÁLEZ ZKÁZY (rock)
21:30 - TURBO (rock)

moderuje Tomáš Morávek (rádio Country)
Doprovodné akce: historická tržnice, ukázky lidových řemesel, soutěže pro děti – střelba z kuše, šerm, hod 

kopím (13:30, 16:30)

Karlovo náměstí 10:00 - 17:00
- celostátní výstava historických vozidel (5. ročník),
10:00 – 13:00 – hudební produkce VETERANS JAZZBAND
15:00 - spanilá jízda autoveteránů městem
- skákací hrad pro děti

Karlovo náměstí u vinařství LOBKOWICZ 13:00 - 23:00 - vedlejší scéna
13:00 – MORAVSKÁ DECHOVKA
14:30 – WWW.CZ  (bluegrass)
15:45 – BURIZON (bluegrass)
17:00 – STRÁNÍCI (folk, tramp)
18:15 – SUNNY SIDE (bluegrass)
19:30 – FÁMY (bluegrass)
20:45 – VABANK UNIT (bluegrass)
22.00 – NĚŽNÝ KALÁBŮV BEAT (beat)

moderuje Honza Moucha (dramaturg, skladatel)

Další doprovodné akce: 
10:00 - 17:00 - prohlídka roudnických památek včetně zámku (kaple sv. Viléma, kaple sv. Rozálie,   
               Hláska, kostel Nanebevzetí Panny Marie, základy románského hradu, bunkr u sv., Václava)
11:00 - 12:00 - galerie MÚ - “roudnické konsonance“
15:00 - 16:00 - kostel Narození P. Marie - “roudnické konsonance”
              - účinkují: Fojtův komorní sbor, Brixiho akademický sbor z         
                 Prahy a pěvecký sbor z německého města Gotha
10:00 – 17:00 – prohlídka roudnického zámku pro veřejnost
10:00 – 17:00 – sokolnický výcvik – ukázky (areál zámku)
14:00 – 14:30 – skotští dudáci (nádvoří zámku)
15:00 – 15:20 – historické šerm (areál zámku)

Tato akce se koná za finančního přispění Ústeckého kraje a Města Roudnice nad Labem. 
Mediální partneři : deník MF Dnes, ČR Sever, Country rádio.

Husovo, Karlovo náměstí, areál zámku, roudnické památky                                                               bez vstupného


