4.7. Plav:

Vítání prázdnin v Hostinci Na Ostrově – 3 „dýdžejové“ ve stylu Jungle, laserová
show; začátek ve 14:00, konec v neděli 5.7. ve 14 hodin, vstupné 59,90 Kč

11.7. Plav: *
18.7. Plav: *
25.7. Vidov:

6. ročník beachvolejbalového turnaje dvojic – začátek v 9:00

1.8. Plav:

Benátská noc – 8. ročník oblíbené akce, splouvání jezu na alegorických plavidlech,
country kapela, diskotéka, pouťové atrakce, ohňostroj; start plavidel v 17:00

7.8. Vidov:

Country kapela v Hospůdce na návsi, začátek 19:00, rezervace míst na
tel.603915574

8.8. Plav: *
29.8. Plav:

12. ročník fotbalového turnaje o Plavský putovní pohár od 12:30

29.8. Vidov:

Loučení s prázdninami – ve sportovním areálu obce, otevřeno od 17:00, začátek
19:00. Kapely: Kapitán Nemo, Tune´ll, h.USA, Neoclan. Parkování v místě zdarma,
vstupné 99,- Kč. Více na www.vidovskeleto.webnode.cz

4.9. Vidov:

Country kapela v Hospůdce na návsi, začátek 19:00, rezervace míst na
tel.603915574

5.9. Vidov:

6. ročník nohejbalového turnaje trojic SK Vidov ve sportovním areálu, pouze pro
neregistrované hráče, zápis mužstev od 9:00, začátek 10:00

12.9. Plav:

od tohoto data každý víkend hokejbalová utkání mužstev HBC Plav na klubovém
hřišti; začátky utkání a soupeři aktuálně dle rozlosování; více na hbc.plav.cz

19.9. Vidov:

RC RALLY Vidov 2009, závody modelů rally aut 1:10, sportovní areál Vidov, 8:00 –
18:00

26.9. Vidov:

Zelnobraní ve Vidově, 5. ročník lidové slavnosti, začátek v 9:00, prodej zelí
(krouhané, hlávkové), opět překonávání rekordu v navlékání zelných hlávek,
řemeslný jarmark, šermíři, divadla, pouťové atrakce, živá hudba, bohatá tombola…

*

6. ročník nohejbalového turnaje dvojic – začátek v 9:00 (dvojice se losují)
Vidovské léto – 4.ročník rockového festivalu ve sportovním areálu obce, otevřeno
od 12:00, začátek 13:00. Kapely: Bluesberry, Boa, Love Gangsters, Ramones
Revival, The Subterraneans – Podzemníci, The Another Dimension, Area 51,
Jerusalem, Prasklej jogurt. Velkokapacitní stan, parkování v místě zdarma, vstupné
150,- Kč. Více na www.vidovskeleto.webnode.cz

Loučení s prázdninami v Hostinci Na Ostrově – 3 „dýdžejové“ ve stylu Jungle,
laserová show; začátek ve 14:00, konec v neděli 30.8. ve 14 hodin, vstupné 59,90 Kč

Turnaje se uskuteční, pokud budou po povodních způsobilá hřiště, budou vyvěšeny plakáty (beachvolejbalové je
zatím v pořádku, nohejbalové snad také bude použitelné, ale fotbalové hřiště je zatím stále pod vodou…)
Zda se dodatečně uskuteční kvůli povodni zrušené porážení májky, zatím není jisté, event. by mohlo být 15. nebo 22.8.

