
Hlavní místa konání: 

OC Maxin (infostánek) 

Palackého náměstí 

Pod Hvězdou 

Stonehenge 

Rennerovy sady 

Šmidingerova knihovna 

Další program v místních hospůdkách, kavárnách, čajovnách ... 

 

OC MAXIM - INFOSTÁNEK 

PÁTEK 13.9. 

15:00 kapela L Band (jazz-rock / Strakonice) 

Otevření infostánku  

15:00 - 19:00 informace o festivalovém programu a malování a další drobné aktivity pro děti. 

 

SOBOTA 14.9. 

9:00 - 12:00 

Dopoledne pro děti – malování na obličej a drobné dětské aktivity. 

FOTOKOUTEK s rekvizitami / na červeném koberci; 

reprodukovaná hudba pro dětičky; vystoupení Oksi Dorosh a taneční skupina 

14:00 - 16:00 - Heligonky 

Historická módní přehlídka – více jak 30 retro modelů / Divadlo Orel 

Představení tanečního uskupení ZŠ Povážská / Petr Boubín 



LASTRADANCE ACADEMIA - večer a škola tance latino 

Módní přehlídka OC MAXIM 

NEDĚLE 15.9. - kniha vzkazů pro SNS od / názory, vzkazy, poděkování 

 

PALACKÉ NÁMĚSTÍ 

SOBOTA 14.9. 

10:00 - 10:40 kapela Adh Mor (keltská hudba / ZUŠ Strakonice) 

11:00 - 11:40 zpěvačka Tereza Potužníková (pop / Strakonice) 

12:00 - 12:40 kapela Hailander / Nizozemsko 

13:00 - 13:40 kapela Jistem (folk / Strakonice) 

14:00 - 14:40 kapela Sešlost (country / Katovice) 

15:00 - 15:40 kapela Piánko (folk-acoustic / Strakonice) 

16:00 - 16:40 kapela Nová Mapa (acoustic / Strakonice) 

17:00 - 17:40 kapela Pauza (country / Strakonice) + (jam Kafíčko) 

 

NEDĚLE 15.9. 

10.00 - 11:00 Mše svatá 

11:30 - 12:00 Hlasoň 

12:30 - 14:00 Dechová hudba Pilný, Slavnostní zakončení festivalu 

 

AREÁL POD HVĚZDOU 

PÁTEK 13.9. 

18:00 - 22:00 kapela Bonsai č. 3 (folk / České Budějovice) 



kapela Right Now (folk-rock / Strakonice) 

kapela Bonton (pop-rock / Strakonice) 

 

SOBOTA 14.9. 

18:00 - 22:00 kapela Ebony (pop-punk Strakonice) 

kapela Nixon Lads (alternative-indie / Strakonice) 

kapela Arthemion (symphonic-death / Strakonice – Písek 

 

STONEHENGE 

společný oheň s kapelou RightNow, akustické kytary a Hailandery (páteční noc a sobota 
večer) 

noční divadlo 

cirkusový stan s večerním programem 

 

RENNEROVY SADY 

SOBOTA 14.9. 

14:00 RC Beruška - interaktivní divadélko "O pejskovi a kočičce, jak myli podlahu a prali 

prádlo" 

14:30 AC Mana - izraelské kruhové tance a workshop pro rodiče a děti 

15:00 RC Beruška - Jitka Kristková - hravá škola pro batolata 

15:15 RC Beruška - Štěpánka Pňáčková - anglické zpívánky hrou pro děti od 2 let 

15:30 RC Beruška - Jitka Kůsová - cvičení a pohybové aktivity pro batolata 

16:00 RC Beruška - Lucie Suková - Kidding Around YOGA – aktivní jóga s angličtinou pro 

rodiče s dětmi 2-4 roky 



16:30 RC Beruška - Štěpánka Seidlová - tanec s šátkem pro maminky, děti, šátkářky ... 

16:45 Štrikovací okrasný spolek ŠOS - zdobení stromu Mandalovník dečkovými mandalami 

 

Doprovodný program: 

hry, soutěže, skákací hrad a tvořivé dílny pro děti - připravili RC Beruška, Šmidingerova 

knihovna, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Věra Landsingerová, Ema Karolová, Jitka 

Homolková 

občerstvení, vlastní nádoba na pití vítána - Suncab bar, foto koutek historických kostýmů - 

STEJIKA, s.r.o. půjčovna kostýmů, ukázka zbroje s možností vyzkoušení - spolek historického 

šermu Markýz, malování na obličej - Milada Koutenská, workshop – výuka háčkování, 

sešívání uštrikovaných mandal pro ozdobení, stromu Mandalovník - Štrikovací okrasný 

spolek ŠOS, zdobení hmyzích domečků dětmi - František Burda, vodníci u fontány - Radek 

Klaban & syn 

Šmidingerova knihovna 

PÁTEK 13.9. 

17:00 - Jan Knížek: Cestování za druhý tisíc knížek , sál knihovny 

SOBOTA 14.9.  

14:00 – 19:00 sál knihovny  

Folkoví písničkáři na hradě 

14.00 - 14.25 Josef Pelán /Strakonice/ 

14.30 - 14.55 Jaroslav Hnízdil /Č.Budějovice/,  

15.00 - 15.25 Pavel Jarčevský /J. Hradec/,  

15.30 - 15.55 René Souček /Č.Budějovice/,  

16.00 - 16.25 Jitka Knížková /Strakonice/,  

16.30 - 17.00 přestávka,  

17.00 - 17.25 Pavel Jarčevský,  



17.30 - 17.55 Jaroslav Hnízdil,  

18.00 -18.25 Josef Pelán,  

18.30 - 19.00 René Souček 

20:00 - Hailander - koncert holandské dudácké kapely 

 

Další program: 

Dále vystoupí divadlo Spektákl Praha, proběhne šachový turnaj v sokolovně, turistická hra 

Poznej své město, vernisáž výstavy obrazů a plastik v Maltézském sále strakonického hradu, 

fotografická výstava v pochodu. Přesné časy budou vytištěny do malých programů k 

vyzvednutí v infostánku v OC Maxim, informačním centru na hradě a v knihovně. Průběžné 

informace najdete na fb: Strakonice nejen sobe a webových stránkách: www.nejensobe.cz 

nebo Facebooku @nejensobe. 

 


