
Cíl všech tras z celé ČR je v Dobšicích, okres Nymburk, na cykloodpočívadle  
v čase od 13 hodin do 17 hodin

Pěšky nebo na kole, ze všech koutů ČR, libovolné délky tras, 
bez omezení, sraz v keltských Dobšicích.
Každý účastník obdrží odznáček nebo samolepku a malé občerstvení.
Po registraci v cíli přesun k Dobšickému šenku.
Dobrovolným příspěvkem přispějete na záchranu keltského oppida v Dobšicích.

sobota 12. 9. 2020

Program u Dobšického šenku:
13:00 - 17:00 ukázka keltských řemesel, prezentace MAS Zálabí, z.s.,
       prodej zabíjačkových lahůdek
13:00 - 19:00 prohlídky Muzea Keltů
13:30 - 15:00 Cidlinka

15:00 - 15:15 Mažoretky Victory Vrbčany - I. blok
15:30 - 17:00 skupina Shannon - Irish Music, hrající irskou tradiční hudbu

17:00 - 17:15 Ukázka a prezentace Airsoftového týmu Green Raptors
17:15 - 17:30 Mažoretky Victory Vrbčany - II. blok
17:30 - 19:30 Malá dechovka Kmochovka z Kolína pod vedením Ladislava Kloučka

20:00 - 24:00 TOX Jaroslava Trnky v sále Dobšického šenku

Shannon hraje irskou hudbu svým strhujícím způsobem za respektování všech orna-
mentů a ozdob melodie. V jeho nástrojovém obsazení najdete housle, irský box (akor-
deon), kytaru v tradičnim ladění, bodhran celé doplněno bezpražcovou baskytarou. 
Kromě svižných tanečních setů - reelu, jigu a polek, zazní i písně v angličtině. Shannon 
- Irish music, to je prostě Irsko jak má být.

Malá dechovka z Dobšic vedená kapelníkem panem Jiřím Sýkorou, která na jaře 
roku 2021 oslaví 45 let existence.

Tato dechová kapela vznikla po boku velkého dechového symfonického orchestru 
Harmonie 1872 Kolín v roce 2009 jako součást spolku.

Poděbradský Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky oslavil nedávno pětadvacáté 
výročí založení. Svá vystoupení v tanečních sálech počítá na tisíce.

Záštitu nad Dobšickým puchýřem a Cyklokolem Václava Ježka převzali: 
Místostarosta města Lysá nad Labem Mgr. Jiří Havelka
Dobšický rodák, bývalý reprezentant ČR v cyklokrosu pan Václav Ježek
Syn bývalého rodáka a juniorský mistr světa v dráhové cyklistice pan Daniel Babor

Záštitu nad Keltskými slavnostmi převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jarmila Pokorná Jermanová

Vstupné dobrovolné
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