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TISKOVÁ ZPRÁVA (18. 6. 2014)
Hořické kulturní léto nabídne Argemu, Jaroslava Sypala či Náhlovského s Mladým

Máte rádi akce pod širým nebem? Cítíte se dobře v přírodních amfiteátrech? V tom případě
byste v létě měli alespoň jednou navštívit Hořice na Šumavě! Jako každý rok se zde totiž
uskuteční Hořické kulturní léto! Můžete se těšit na bohatý a hlavně rozmanitý program,
který nabídne jak divadelní představení, tak rockový festival či obecní slavnost.
Právě Hořická slavnost, která vypukne 28. června, bude první vlaštovkou letošního
Hořického kulturního léta. Na programu je ukázka historického šermu, vystoupení souboru
Alteso Nočesta, dudáků, harmonikářů a večer bude patřit country v podání budějovické
Patroly. Vstupné je volné.
V pátek 4. července bude hořický přírodní amfiteátr bouchat smíchy! Do obce dorazí celá
plejáda známých herců, kteří představí hru Jaroslava Sypala - Kšanda. Kromě samotného
autora v této komedii uvidíte například Michaelu Kuklovou, Martina Maxu či Miroslava
Šimůnka. Vstupné je 280 korun. Jestliže si vstupenky pořídíte v předprodeji, ušetříte 90
korun.
Sobota 12. července bude patřit dvojkoncertu pánů Iva Jahelka a Miroslav Paleček. Tato
kombinace je zárukou skvělých písniček a osobitého humoru. Vstupné je 140 korun.
O týden později v Hořicích na Šumavě zaburácí rockové kytary. V 16 hodin v amfiteátru
odstartuje tradiční rockový festival, jehož headlinerem bude legendární Argema! Soupiska
dále obsahuje smečky Raw, Chai a Krypton! Vstupné je 200 korun.
Ein klesl bžundes. Tak se jmenuje pořad komiků Josefa Aloise Náhlovského a Josefa
Mladého, který 26. července uzavře první polovinu Hořického kulturního léta. Pokud máte
rádi legraci, vystoupení této kultovní dvojice byste si neměli nechat ujít! Vstupné v
předprodeji stojí 190 korun, na místě 280 korun.
2. srpna si na své přijdou milovníci dechovky! Z obce Kamenný Újezd přijede sympatická
partička, která si říká Kameňáci. Rozsáhlý repertoár zahrnuje samé známé písničky, takže je
jisté, že se první srpnová sobota ponese v dobré náladě! Vstupné je 80 korun.

Důležitým dnem bude 9. srpen. V 9.30 začnou Hořické trhy, které opět slibují nabitý
doprovodný program. Ten mimo jiné zahrnuje řemeslné, výtvarné a loutkové dílny, různá
představení a soutěže. Ve stejný den se také uskuteční proslulé Hořické Pašijové hry. Pokud
vám termín 9. srpna nevyhovuje, můžete příběh, který vypráví o posledních dnech Ježíše
Krista, vidět ještě o týden později, tedy 16. srpna. Vždy od 16.30 a 20.30.
15. srpna předvede letní tábor TeenageCelebrita autorský muzikál Sarah, slečna teenager.
Přijďte podpořit mladičké zpěváky a herce!
O finální tečku letošního programu se postará oblíbená postava, bez které by se už Hořické
kulturní léto snad ani neobešlo - Michal Nesvadba. Dětské představení tentokrát ponese
název Michal je pajdulák. Je jasné, že si dětičky opět užijí pořádnou dávku legrace, písniček a
soutěží! Vstupné je 100 korun a akce se uskuteční 24. srpna.
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