KALENDARIUM 2010
Občanského sdružení DĚDINA v Tatobitech
Leden - 21.čtvrtek v 19 hodin v restauraci U Studničků v Tatobitech:
FOTOGRAFICKÉ LŽI VČERA A DNES
aneb Jak umí fotografie lhát
Přednáší :PhDr.Alena Lábová a MgA.Filip Láb ,PhD. z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Únor- 11.čtvrtek v 19 hodin v restauraci U Studničků v Tatobitech:
S KAMEROU MEZI STROMY
O natáčení filmů besedujeme s kameramanem Pravoslavem Flakem,který natočil řadu filmů:
Kus dřeva ze stromu,Česká soda atd.Úzce spolupracuje s dramaturgem a písničkářem Bedřichem
Ludvíkem.Pravoslav Flak je členem výtvarné skupiny TŘI.

Březen-21.neděle v 10 hodin od Masarykovy školy v Tatobitech:
NESEME SMRT ZE VSI
Již šesté pokračování místní tradice s vynášením Morany .Průvod dětí i dospělých s rozmanitými
hudebními nástroji k tisícileté lípě a zpět vesnicí do Malířovy zahrady kde je Morana spálena.

Březen-27.sobota ve 14 hodin v salonku restaurace U Studničků v Tatobitech:
VIII..VALNÁ HROMADA O.S.DĚDINA
Na výroční schůzi sdružení jsou zváni členové sdružení, přátelé a zájemci o činnost sdružení.

Květen-8.sobota v 10 hodin v Malířově zahradě v Tatobitech:
OTEVŘENÍ STEZKY MALÍŘE JANA DĚDINY
Každoroční pochod startuje v Malířově zahradě.Můžete zvolit 2km,5km a 15km trasu.
Vždy je připraveno občerstvení a program.Startovné je 10,- Kč.

Květen – 29.sobota ,Červen -6.neděle v Malířově zahradě v Tatobitech:
TÝDEN EVROPSKÝCH GEOPARKŮ´
Poprvé se tato akce uskuteční v Malířově zahradě.Garantem je GEOPARK ČESKÝ RÁJ.
Podrobnosti programu se dozvíte v tisku a na stránkách pořadatelů.

Červen- 19.sobota v Kulturním domě,Malířově zahradě a dalších objektech v Tatobitech:
LETNICE 2010 * SLAVNOSTI LÍPY * SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Rozsáhlý program slavností spojený se sjezdem rodáků bude podrobně propagován na
sránkách obce,sdružení a spolků.
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Červenec-5.pondělí v 18 hodin v Malířově zahradě v Tatobitech:
JAN HUS
Již po třetí se sejdeme v předvečer upálení Mistra Jana Husa v přírodním prostředí zahrady.
Setkání s mluveným slovem farářky Církve československé husitské Lady Kocourkové ze Semil
a hudebním programem je vždy příjemným zážitkem svátečního podvečera.

Září-4.sobota ve 14 hodin v Malířově zahradě v Tatobitech:
(NA)MALOVANÉ PRÁZDNINY a INDIÁNSKÉ LÉTO
Již po několikáte ožije Malířova zahrada dětmi,které zde vystavují své výtvarné práce
a zapojují se do výtvarných dílen.Rámec celé akci dodává nejrůznější indiánské dovádění
spojené i se sportovním zápolením.Odpoledne je provázeno hudbou,občerstvením u ohně
a zábavou .
Září-12.neděle ve 13 hodin na zastávce ČSD v Malechovicích:
MALECHOVICKÝ DRAK
Dračí ballábile ,setkání draků všech možných kategorií a kostýmů….

Říjen-27.středa v 19 hodin na sále KD Tatobity :
COUNTRY VEČER
Populární setkání vyznavačů country hudby a hudebních skupin.Večer provází rozmanité divadelní
výstupy,soutěže a originální program.

Listopad-11.čtvrtek v 17 hodin u Hasičárny v Tatobitech:
SVĚTÝLKA SV.MARTINA
Putování s lampiony a nejrůznějšími světýlky po části stezky Jana Dědiny k lomu Slavka,kolem
Panny Marie do Malířovy zahrady.Pořadatelé se těší na děti i dospělé a na velmi zajímavý obraz
světýlek listopadové noci.

Podrobné informace a kontakty:www.tatobity.cz/dedina ,peso@c-box.cz,bon.podlipou@seznam.cz

