
Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek 
a Obec Tuchlovice za podpory MK ČR, Krajského úřadu 

Středočeského kraje a Folklorní Unie Prahy a Středočeského kraje 
pořádají pod záštitou ministra školství , mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka

další info:
www.tuchlovickapout.cz

Pátek 8. května 2015
Kostel sv. Havla - Tuchlovice 

17:00 hodin – „Floriánské zpívání a hraní“ –  soubory 
Turnička z Liptovské Tepličky a Děcka ze Skoronic

Sál NKC - Nové Strašecí 
19:30 hodin – „Vítejte u nás“ – vystoupení Čtyřlístku, Lístečku 

a hostů festivalu -  souborů Turnička z Liptovské Tepličky 
a Děcka ze Skoronic

Sobota 9. května 2015
Malé pódium před

„Českou hospodou“ - Tuchlovice
10:00 hodin – pozvánka na hlavní pořad – krátká 

vystoupení jednotlivých souborů 
11:30 hodin – „Brumle jak je neznáte“ – představení hráče 

na brumle Petra Jasinčuka

Amfi teátr - Tuchlovice
14:00 hodin – „Rozbalíme to...“ – vystoupení všech

zúčastněných souborů Turnička z Liptovské Tepličky, Děcka ze 
Skoronic, Čtyřlístek, Lísteček, Jarošáček, Gaudeamus, Rosénka

19:30 hodin – „Škola tanců“ – hostující soubory
20:00 hodin – „BUFO“ – taneční divadlo

20:45 hodin – „Brumlování“ s Petrem Jasinčukem
21:15 hodin – „Cimbál  a kytara  aneb  od čardáše  

po rokenrol“ – QR Band Rakovník 
a Cimbálová muzika Vladimíra Novotného

22:30 hodin – „Bavíme se u muziky“ – večerní 
nokturno pro přátele folkloru

Sál České hospody - Tuchlovice
21:00 hodin – „Pouťová tancovačka“

k tanci a poslechu hraje kapela Černý brejle
vstupné 100,- Kč (v kroji  zdarma)

Vs

Neděle 10. května 2015
Amfi teátr - Tuchlovice

10:00 hodin – „Tancuj s námi, Floriánku“ 
vystoupení všech zúčastněných souborů 

Turnička z Liptovské Tepličky, Děcka ze Skoronic, 
Notičky, Borůvky, Vonička, Rosénka a MŠ Tuchlovice

Vstupné na všechny pořady je dobrovolné.

Doprovodné programy 
Pátek 8. května – Sál NKC Nové Strašecí

výstava fotografi í Jiřího Duchoně 

Sobota 9. května – okolí  amfi teátru  – prezentace 
neziskových organizací z Kladenska a Rakovnicka

Tuch
lovick

á 

pouť

           22. ročník  
Středočeského 

folklorního festivalu

ČTYŘLÍSTEK
 FOLKLORNÍ SOUBOR

 NOVÉ STRAŠECÍCZECH REPUBLIC


