
Pátek  17.9.
19:00  Putování oživlou historií Křtin. Procházka zšeřelým 
okolím křtinského chrámu oživená historickými postavami.

 

Sobota  18.9.
8:30 Bohoslužba za všechny občany Křtin. 

10:00 Zahájíme na náměstí.
Slavnostní zahájení paní starostkou společně s panem fará-
řem, ředitelem školy a hosty na náměstí.  Vyhlášení  výsled-
ků soutěže dětí a předání cen. Mažoretky, pěvecké vystou-
pení školních dětí, Capueira, …
 
11:00 Vernisáž výstavy „Krajinomalby paní Hely Kešejo-
vé“ na zámku.

13:30 Sejdeme se na náměstí.
Vystoupení žáků školy „Postavme školu“. Historická hud-
ba BAKCHUS, vystoupení Tanečního spolku SALATARÍN. 
Módní přehlídka značkové pletené módy ALTIK MORAVIA 
design. 
Mažoretky, Vystoupení hudební skupiny Schola Šošůvka, ...   
   
18:15 Koncert Kantily v kostele. 

20:00 Posezení s hudbou:   
Cimbálová muzika Jana Opletala na zámku. Folková skupina 
Knír v hospůdce Eden. Taneční zábava se skupinou Caryon 
v penzionu Santini

V průběhu dne:
Jarmark tradičních řemesel a místních specialit. 
Skauti pro děti a rodiče – hry a soutěže pro celou rodinu 
na náměstí a výstava  „20 let obnoveného skautingu ve Křti-
nách“ v klubovně. Výstava fotografíí „Křtiny v proměnách 
času.“ v prostorách školy. Výstava architektonických návrhů 
školy, modelů staveb a medailí se stavební tematikou  v pro-
storách školy. Komentovaná prohlídka školy a beseda s ar-
chitektem.
Zpřístupněna kostelní věž a otevřena kostnice, komentova-
né prohlídky kostela. Galerie Altik – pletená móda a výstava 
obrazů malíře pana Holoubka. 
Výstava „Krajinomalby paní Hely Kešejové“ na zámku.

Neděle  19.9.
 11:00 Jazzové matineé v atriu školy
               – vystoupí Hana Robinson.

13:00 Letecké modely na hřišti.

13:30 Fotbalový zápas svobodní proti ženáčům na hřišti. 

17:00  Divadelní představení „O napraveném zlosynovi“ 
ve společenském sále.

V průběhu dne:
Výstava fotografíí „Křtiny v proměnách času.“ v prostorách 
školy. Výstava architektonických návrhů školy, modelů sta-
veb a medailí se stavební tematikou  v prostorách školy. 
     

Poděkování dárcům:

Partneři: Městys Křtiny, Medicom International, s.r.o., 
ŠLP Masarykův les Křtiny

Změna programu vyhrazena. 
Podrobný aktuální program na www.krtiny.info  
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