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Radnice čekají čtyřdenní oslavy města
Divadelní nastudování Strakonického dudáka, vystoupení dětí ze základní i mateřské
školy, výstava zvířat či koncerty různých hudebních žánrů jsou připraveny pro
návštěvníky v rámci Radnických kulturních slavností. Ty se uskuteční od 13. do
16. června. Hlavní scénou se již tradičně stane náměstí Kašpara Šternberka
v Radnicích a Letní scéna u velkého městského rybníka. Vstup na všechny akce
v rámci slavností je zdarma.
„Již tradičně jsme na polovinu června připravili pro naše občany i návštěvníky slavnosti
města. V letošním roce jsou dokonce čtyřdenní. Každoročně se do programu slavností
zapojují děti z místní mateřské i základní školy a také radnické spolky – myslivci, rybáři,
chovatelé i hasiči,“ vysvětlil starosta města Radnic Jan Altman, který srdečně zve všechny
zájemce na místní slavnosti. Jedná se o největší oslavy v Radnicích.
Čtvrteční program (13. června) kompletně zajistí Základní škola Radnice. Od 9 do 12
připravila Den otevřených dveří a od 17 hodin se představí žáci školy s nacvičenými
vystoupeními v Sokolovně Radnice.
Pátek (14. června) bude patřit v Radnicích divadlu pod otevřeným nebem na Letní scéně u
velkého městského rybníka. Spolek divadelních ochotníků Radnice nastudoval českou
klasiku Strakonický dudák v režii Jana Kroce.
Hlavní program je připraven na sobotu 15. června na náměstí Kašpara Šternberka od
13 hodin. Na scéně se představí Folklorní soubor Plzeňáček, vystoupení si pro návštěvníky
připravili žáci radnické mateřské a základní školy, Big Band Rokycany – základní umělecká
škola, Trnky brnky Kamenec, Soptíci Němčovice, Queen Tribut Plzeň a místní skupina SVSK
Radnice. Pro děti budou na náměstí připraveny atrakce.
Po celý sobotní den bude otevřena výstava Českého svazu chovatelů Terešov, kde si
návštěvníci mohou prohlédnout králíky, drůbež, holuby i exotické ptactvo. Výstava je
umístěna v chovatelském areálu v Radnicích naproti Muzeu Josefa Hyláka. Muzeum po celé
slavnosti nabídne řadu expozic věnovaných historii a současnosti města Radnic.
V neděli 16. června se program Radnických slavností vrátí na Letní scénu k velkému
městskému rybníku. Od 10 hodin se bude konat zábavné dopoledne pro děti, o hodinu
později Sbor divadelních ochotníků Radnice odehraje hru Antona Pavloviče Čechova
Jubileum v režii Jaroslava Vonáska. Od 13 hodin na Letní scéně zazní dva koncerty – Big
Band Hrádek a PF Band.
Občerstvení bude zajištěno po celý víkend, dva radnické minipivovary nabídnou svá
speciální piva.
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