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Příběh o tom, že láska dvou zvířátek je stejná jako láska dvou lidí. Pohádka nejen pro děti
z mateřských škol, ale i pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč.
Nový zábavný pořad travesti skupiny Techtle Mechtle ve spolupráci se skupinou Kočky.
KD Dvorana Smiřice – vstupné 280 Kč.
Napínavý příběh, jehož hlavním hrdinou je Kašpárek, vypráví o střetnutí poctivého rybáře s piráty
a posléze i Ježibabou o to, kdo první získá modrou perlu. Loutkové divadlo Smiřice
Křest knižní prvotiny z pera smiřické rodačky Radmily Dolanské spojený s autogramiádou.
Erbovní sál – vstup volný.
Situační komedie v podání Divadla Artur přibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy
a také psychické novodobé civilizační problémy, které naši předci vůbec neznali a které jsou dnes
pro některé z nás leckdy nepřekonatelnou překážkou. Hrají: P. Mourková, K. Podzimková,
L. Linhartová, E. Decastelo, J. Kriegel, M. Rošetzký, B. Slezáček a J. Hervert.
KD Dvorana Smiřice – vstupné 280 Kč.
Na nádvoří smiřického zámku Pořádá Český svaz ochránců přírody Smiřice.
Podrobnosti na www.csopsmirice.cz.
Rej masek, čarodějnické soutěže pro děti, pálení čarodějnic, večerní zábava s hudbou na přání.
Na stadionu SK Smiřice pořádá Občerstvení stadion Smiřice a SK Smiřice.
Tradiční akce pro celou rodinu na nádvoří zámku, v parku a v Kapli Zjevení Páně – program
pro děti (pohádková stezka, jízdy kočárem, tvořivá dílna), průjezd kolony vozidel Mise Velichovky,
prezentace ČSOP Smiřice, prohlídky kaple s hraběnkou ze Šternberka a její schovankou
a další atrakce. Občerstvení v místě, vstup volný.
Odpoledne pro děti plné zábavy a soutěží pořádá na fotbalovém stadionu SK Smiřice
Dům dětí a mládeže Smiřice a SK Smiřice.
OSLAVA 136. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH SMIŘICE
Soutěž jednotek SDH v požárním sportu O pohár starosty SDH. Ukázky staré techniky, zásahů
a atrakce pro děti. Občerstvení v místě. Prostranství za KD Dvorana – vstup volný.
Koncert v rámci 48. ročníku festivalu komorní hudby, který pořádá Náchodská Prima
sezóna, o.p.s. ve spolupráci s městem Náchod. Účinkuje: Komorní orchestr Slávy Vorlové (Náchod),
dirigent Josef Vlach, a La Bilancetta (Česká Skalice), dirigent Ladislav Horký.
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné.
Jubilejní 30. ročník hudebního festivalu. Účinkují Eva Henychová, Stráníci, Slávek Janoušek
a Luboš Vondrák, AG Flek a Nadoraz . Fotbalový stadion SK Smiřice – vstup volný.
19. 6. od 17 hodin – KD Dvorana / 20. 6. od 17 hodin – Kaple Zjevení Páně
Vstupné dobrovolné – volné sezení.
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