PROGRAM ROKYTNICE 2018 – Klub Na Koupališti
Sobota

16. 6.
Čtvrtek

5. 7.
Pátek

6. 7.
Sobota

14. 7.

Pohádková
cesta
Soutěž

COCO
Letní kino

Kniha džunglí
Letní kino

Nejkrásnější
válka
Divadlo

Sobota

28. 7.

Letní kino s nočním
koupáním a
sledování filmu
z hladiny vody

Pátek,Sobota

Bimbův Band /
H. G. B.

20.7./11. 8.
Pátek

17. 8.
Sobota

25. 8.
Sobota

1. 9.
Sobota
20. 10.

Country/Pop Rock

FRANKIE
Elektroakustický
koncert

NECKIÁDA
Neckiáda

DJ Sauron

Trasa plná zábavy a pohádkových postav. V cíli
čeká skákací hrad, trampolína, houpačky,
bohaté občerstvení a jiná překvapení.

Start: 15.00 –
16.00 Na
Koupališti. Cíl:
Na Koupališti.

Dětský animovaný film, který byl vyznamenán
Oscarem a pojednává o touze chlapce stát se
uznávaným hudebníkem jako jeho idol.

Start: po
setmění, za
deště
v sokolovně.

Rodinný film, jehož hrdina chlapec Mauglí
prožívá jako člověčí mládě vychovávané
smečkou vlků dobrodružné příběhy.

Start: po
setmění, za
deště
v sokolovně.

Ochotnický divadelní soubor z Budišova
představí komediální hru, řešící spory mezi
muži a ženami ve starověkém Řecku.

Start: po
setmění, za
deště
v sokolovně.

Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají
návštěvníky rekreačního města Amity. Nikdo
netuší, že někde pod hladinou čeká obrovský
bílý žralok. Brzy si nalezne první oběť, posléze
další a další. Zástupci města se zprvu vše snaží
utajit, nakonec s napětím čekají, až se objeví
někdo, kdo obrovského žraloka zabije. Na moře
vyplouvají tři muži, ichtyolog Hooper, lovec
žraloků Quint a šéf místní policie Brody, aby
zkusili své štěstí... a štěstí zkusí i všichni
zúčastnění diváci - plavci - členové posádky
nafukovacích matrací při sledování filmu pouze
a přímo z rokytnické mořské hladiny. A možná
se nějaký ten žralok opravdu dostaví. Vlastní
nafukovací lehátka s sebou. Pro slabší nátury
budou přímo na místě připraveny sanitky a
vozidla vodní záchranné služby 
Červencový pátek třebíčská a srpnovou sobotu
rokytnická formace zahrají k tanci i poslechu ve
stylu country i pop-rocku.

Start: po
setmění.

Start: 19.30.

Český Chris Norman. Zpěvák a kytarista žijící
v Rakousku, který výjimečně zahraje a anglicky
zazpívá v klubu skladby legendární kapely
SMOKIE. Zazní skladby jako:
Alenka v říši divů (Living next door to Alice),
Prohrát není žádná hanba (Lay back in the arms of
someone), Mýdlový princ (Needles and pins),
Zpíval jen rokenrol (Don´t play your rock´n´roll to
me), Ta pusa je tvá (Stumblin I´n)…
14.00 – prezentace plavidel
14.30 – volná jízda jednotlivých plavidel
15.00 – rychlostní závod
15.30 - vyhlášení výsledků
Občerstvení zajištěno, včetně uzených klobás a cigár.

Skladby 60. – 90. let v podání DJ Petra
Chňoupka. Rozloučení s létem.

Oldies Disco

DRAKIÁDA

Drakiáda s táborákem a drobnými soutěžemi.
Každé dítě dostane zdarma špekáček a čaj.
Účastníci s draky i drobnou odměnu. Nejedná se
o soutěž, ale o zpříjemnění podzimních dnů 

Drakiáda

Všechny akce jsou na bázi dobrovolného příspěvku do klubu

Start: od 14.00.

