
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců 

předběžný plán kulturních akcí na rok 2017 
 

 

16. dubna 2017 – 16.00 Velikonoční koncert – hudební vystoupení Michala Šindeláře s kapelou 

(www.michalsindelar.cz). 
 

9. června 2017 – 18.00 Noc kostelů – otevřený kostel nabídne nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí 

včetně příjemného programu, při němž bude probíhat prezentace kostela po 

opravách v minulých letech (www.nockostelu.cz). 
 

10. června 2017 – 10.00 Svatojánská plavba „Dolanské Navalis“ – plavba na lodích od 10.00 z kempu 

Kobylka nad Liblínem po řece Berounce ke kostelu sv. Petra a Pavla v Dolanech 

u Hlinců, před kterým stojí od roku 2013 socha sv. Jana Nepomuckého, patrona 

vodáků. Po doplutí je připravena podvečerní volná zábava s hudebním 

doprovodem skupiny Perla ze Šťáhlav. 
 

1. července 2017 – 14.00 V rámci již tradiční pouti se uskuteční v kostele od 14.00 Bohoslužba slova, 

odpolední program obohatí zahájení prodejní výstavky prací klientů Domova 

Zvíkovecká kytička (www.kyticka.zvikovec.cz) a výstavy regionálních umělců, 

následovat bude v 15.00 představení Divadelního souboru Tyl z Čisté pro děti i 

dospělé (www.dstyl.cista.sweb.cz), po němž bude v 17.00 koncert zpěváka 

Bohuše Matuše (www.bohusmatus.com), pouť bude zakončena od 19.30 večerní 

volnou zábavou. V průběhu pouťového odpoledne budou u kostela k vidění ruční 

výrobky ve stáncích a předváděny budou také historické automobily. V rámci 

programu bude probíhat prezentace kostela po opravách v minulých letech. 
 

1. července – 10. července 2017  Výstava tvorby regionálních umělců (práce klientů Domova Zvíkovecká 

kytička, obrazy Anny Urbanové z Kozojed, malby Martiny Helmichové 

z Kozojed, řezby Vojtěcha Bláhy ze Všehrd, obrazy Růženky Šeré z Plzně, 

fotografie Jana Štěrby z Nečtin a sochy Věry Sidorjakové z Plas). 

Výstava je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hodin. 
 

15. července – 2. srpna 2017  Výstava umělecké tvorby skupiny výtvarníků (keramika – M. Radochová, 

J. Vinařová, J. Vinař, obrazy – R. Šerá, fotografie – L. Synková, smalty – P. 

Vlasák, originální oděvy – A. Čížková), která potrvá do 2. srpna 2017. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 15. července 2017 ve 14.00 hod. 

Výstava je přístupná denně od 9.00 do 19.00 hodin, 2. srpna 2017 do 12.00 hodin. 
 

19. srpna 2017 – 15.00 Koncert k 20. výročí úmrtí Petra Nováka, který se bude konat v kostele v den 

výročí jeho úmrtí. Prožijete hudební hodinku se zpěvákem, kytaristou a 

hudebníkem Lubošem Muchnou a jeho hosty, ve které zazní výběr písní 

z repertoáru Petra Nováka – akusticky v netradiční aranži. 

 

Změna programu vyhrazena!!! 

Tento program akcí je sestaven po dohodě s účinkujícími, má však předběžný charakter, v případě jakékoliv 

změny bude tato uveřejněna formou opravy v programu. Případné konání další kulturní akce, v roce 2016 

původně neplánované, bude v tomto programu dodatečně také zveřejněno. 

V dostatečném časovém předstihu před každou pořádanou akcí bude na www.hlince.cz umístěna oficiální 

pozvánka, která bude zároveň rozesílána emailem na dostupný soubor adres. 

Případný výtěžek z jakékoliv kulturní akce bude vždy použit pouze ve prospěch konání dalších kulturních 

akcí a na obnovu a vybavení kostela. 

 

Těšíme se na Vaši účast!!! 
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