Srdečně zveme na

TÝNSKÉ HODY

s příjemným setkáním nejen týnských občanů s doprovodným
programem a kolotočem. V letošním roce oslavíme výročí
100 let od založení tělocvičné jednoty Sokola v Týně nad Bečvou.

Pátek 9. září

Dětský turnaj ve fotbale
16 – 18 hod. v areálu Sokolovny (prezentace 15.45)
Odměny pro malé fotbalisty a občerstvení pro všechny
zajištěny. V případě nepříznivého počasí, se turnaj
koná v Sokolovně. Pořádá TJ Sokol.

Sobota 10. září

Volejbalový turnaj - 8.30 hod.
Tradiční fotbálek staří vs mladí na hřišti
v lesoparku od 13 hod.
Prezentace historie Sokola v Týně nad Bečvou
v prostorách Sokolovny - 16 – 20 hod.
Den otevřených dveří budovy Základní a mateřské
školy a budovy úřadu obce - 16 – 18 hodin
Oslavy 100 let založení TJ Sokol od 16 hod.
V programu vystoupí:
- děti ZŠ + MŠ Týn nad Bečvou
- spolek Babinec
- Fitness Přerov pod vedením Šárky Červené-Bořutové
- ocenění významných sokolů

Tradiční hodová zábava od 20 hod.
Občerstvení zajištěno SDH (hasiči).
Hudbu zajišťuje DJ P. Humplík.
Vstupné 100 Kč.

Neděle 11. září

Mše v kostele Jména Panny Marie
- požehnání Sokolu do dalších let.

Prezentace historie Sokola v Týně nad Bečvou
v prostorách Sokolovny - 14 – 17 hod.
Hodové posezení se skupinou
Martin Láska & band - 14 – 17 hod.
Občerstvení s grilem zajištěno.

Den otevřených dveří budovy Základní a mateřské
školy a budovy úřadu obce - 14 – 16 hod.
Námět na tematickou procházku v obci s prohlídkou realizovaných akcí v období 2018-2022
viz mapka.

Bohatý program pro děti, kolotoče - 16 – 20 hod.
- k poslechu a tanci bude hrát skupina Sunset
- tvořivé dílny s malováním na obličej
- nafukování balónků

Zábava pod taktovkou DJ Pavlištíka od 20 hod.
Po celý den občerstvení a pochoutky na grilu zajištěny
(makrely, krkovice, kabanos). Vstupné 100 Kč.

Srdečně zvou pořadatelé. Změna programu vyhrazena.

