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Čarodějnice 30.4.2014

Akcí Čarodějnice jsme znovu jako každý rok otevřeli tábořiště U Hrocha. Před zapálením ohně
bylo pro děti připraveno divadlo Elf s hrou JEZINKY BEZINKY. Poté již došlo na zapálení
ohně. Dobré nálady, jídla a pití bylo v tábořišti dostatek :). Večer vystoupila Sázavská kapela v
Rodném kruhu. Domů šel každý po svých a doufáme, že se příští rok zase shledáme.
Děkujeme Vám a těšíme se zase v roce 1015. Fotky z akce naleznete
zde
.

Koncert Romana Dragouna: 11.7.2014

11. 7. se nám dostalo velké úcty. V Sázavě v tábořišti U Hrocha se zastavila rocková legenda,
která nám tu zahrála pár svých slavných písní. youtube1 , youtube2 Koncert se díky počasí a
hrstce diváků vydařil. Pár fotografíi naleznete
zde
...

Koncert Krausberry: 8.8.2014

Legendární kapela Krausberry v čele s Martinem Krausem a jeho nezaměnitelným hlasem
zavítala k nám do Tábořiště u Hrocha. Tato kapela vznikla téměř před 30 lety a českému bigbítu
dala co se do něj vešlo. Martin Kraus, Mário Císař a Jiří Kredba (jako malá parta) v Sázavě
předvedli, že jim to pořád skvěle klape. Moc jim děkujeme za krásný kulturní zážitek. Zde na
ukázku pár písní:
Starý časy , Vlakem na Kolín , Horoskop
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Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie 2014 nebo na odkazu .

Zábava a soutěže v tábořišti U Hrocha s DASKO Netem

Skvělá zábava a plno soutěží pro děti, ale i dospělé. To vše společně s kytarovým koncertem
jste mohli zažít a vidět společně s DASKO Netem dne 13. 9. 2014. Naši zákazníci si mohli
zdarma opéct špekáčky a zasoutěžit si o hodnotné ceny, které nebyly k mání jen v tombole.
Fotografie z akce naleznete na www.daskonet.cz
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