
 
 

 
 

Chúng tôi mời bạn đến với các lễ hội truyền thống của khu vực thành 

phố Praha 11 ngoài trời. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00–17.00 Diễn hành của IZS 
Cảnh sát thành phố, Công an 

của Cộng hoà Séc, Đội cứu hỏa 

của thủ đô Praha, Đơn vị cứu 

hỏa tình nguyện, Quân đội của 

Cộng hoà Séc, Bộ chỉ huy quân 

sự khu vực của thủ đô Praha,  

 

 

14.00–17.00 Hội thảo nghệ thuật cho trẻ 

em 

16.00 Truyện cổ tích về Thuật sĩ vĩ đại  

Toy Machine 

17.00 Lollipopz 

18.30 Ivan Hlas Trio 

20.00 Kamelot 
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14.00–20.00 Hàng xóm từ Jižák 
Lễ hội đa văn hoá với sự nếm thử 

của ẩm thực kỳ lạ 

14.00–18.00 Thành phố phía Nam chơi, hát và nhảy  
Buổi chiều dân gian 

14.00–17.00 Hội thảo nghệ thuật cho trẻ em 

16.00 Truyện cổ thích về Mũ trùm đầu màu đỏ 
Búp bê có sọc 

16.00 Šmrnc 
Ban nhạc từ Praha cổ 

17.00 Hội thảo dạy nhảy điệu salsa 

18.00 Ambroš Ladies Orchestra 

20.00 Pragasón 
Sự trình diễn đích thực của âm nhạc truyền thống 

Cuba   

10.00–22.00 Thử thách và Lễ hội đường phố 
Cuộc thi thể thao (phải đăng ký), trình diễn 

khiêu vũ, sàn nhảy, v.v. 

Chương trình được DJ Guy G.thực hiện 

14.00–17.00 Trò chơi thể thao dành cho gia đình với trẻ em 

14.00–17.00 Hội thảo nghệ thuật cho trẻ em 

14.00–20.00 Freestyle Show 
Freestyle BMX, Sự trình diễn với xe tay ga và 

ván trượt của vận động viên hàng đầu, sự 

dạy các kỹ năng cơ bản, cuộc thi và buổi kí 

tặng 

17.00 Công bố những người chiến thắng trong 
cuộc thi văn học Cho chiếc chìa khóa vàng 

16.00 Truyện cổ tích Độc Nhãn 
Nhà hát KAKÁ 

18.00 Milan Schelinger Band 

20.00 Michal Prokop và Framus Five 
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