
11. královéhradecké krajSké

U koupaliště Flošna • HRADEC KRÁLOVÉ
Záštitu nad akcí převzali:  ministr zemědělství ing. marian jurečka,

hejtman královéhradeckého kraje Bc. lubomír franc, rada královéhradeckého kraje, 
primátor města hradec králové mUdr. Zdeněk fink a město hradec králové

19. 9. 2014 (pátek)

20. 9. 2014 (sobota)
den zemědělství královéhradeckého kraje

Slavnostní dožínkový pěší průvod vychází v 10.30 hodin
od magistrátu města hradce králové z ulice Československé armády ke koupališti flošna

pátek 19. 9. 2014
den ZemĚdĚlSTvÍ
královéhradeckého kraje

prezentace zemědělství a potravinářství kraje 
pro základní a střední školy:

- výstava hospodářských zvířat: skot, ovce, kozy, 
prasnice se selátky, drůbež, králíci, holubi

- prezentace včelařství
- prezentace chovu ovcí a koz - zpracování ovčí vlny, 

stříhání ovcí, ukázky práce se zvířaty
- ekokom - soutěže pro děti se zaměřením na ekologickou

likvidaci odpadu
- prezentace zemědělské techniky
- prezentace zemědělských škol královéhradeckého kraje
- prezentace soutěže potravinář roku a regionální potravina
- prezentace krajského informačního střediska pro rozvoj 

zemědělství a venkova královéhradeckého kraje
- soutěže pro děti

velké pódium:
moderátor: lukáš kobrle    
10.00 - 10.50 dechový orchestr města hradce králové
11.00 - 12.00 dechový orchestr ZUŠ habrmanova

host: Trombone band
12.00 - 13.00 ocenění zemědělců
13.15 - 14.30 jh Big Band
15.00 - 16.00 petr Spálený & new apollo band
16.20 - 17.00 heidi janků
17.20 - 18.00 electrophonix 

malé pódium:
10.30 - 11.30 nadoraZ
11.45 - 13.00 melodybrass olešnice 
13.00 - 16.00 festival mažoretky
16.00 creedance revival czech

pohádková scéna:
pohádky s loutkami hraje a zpívá: jan havel
10.00; 14.00 pohádky z kufru pana pohádky 
12.00; 16.00 Byla jednou jedna pohádka 

program „Šance 2014“:
12.00 - 12.15 práce s ovčáckým psem
12.15 - 12.30 Ukázka střiže ovcí
12.30 - 12.45 agility Sezemice
12.45 - 13.15 Zajímavé westernové ukázky
13.15 - 13.30 práce s ovčáckým psem
13.30 - 13.45 Ukázka střiže ovcí
13.45 - 14.00 agility Sezemice
14.00 - 14.30 odborný komentář a ukázky přípravy krav
14.30 - 15.00 Zajímavé westernové ukázky
15.00 - 15.15 Ukázka střiže ovcí
15.15 - 15.30 agility Sezemice

den slovenské kultury
pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v Čr
a Banskobystrického samosprávneho kraja

program uvádzajú slovenskí herci:
viera kučerová a martin matejka  

11.00 Slávnostné zahájenie 
12.00 poďte s nami do rozprávky - dvojjazyčné 

česko-slovenské predstavenie pre deti v podaní 
divadla Bona fide 

13.00 - 20.00
Ďalej v programe bude účinkovať vynikajúci slovenský interpret
ján amBrÓZ s ľudovou hudbou Borievka z Banskej Bystrice.
folklór trochu inak zahraje hudobná skupina drUŽina tiež 
z Banskej Bystrice a zaspievať známé slovenské melódie 
s heligokou príde  mužské spevácke trio. program ukončí
tanečná veselica s ľudovou hudbou Borievka.

ochutnávky slovenských špecialít: 
pravé bryndzové halušky, slovenská kapustnica, zemiakové
lokše, oškvarkové pagáče a ďalšie slovenské dobroty

projekt podpořily:
Úrad pre  Slovákov žijúcich v zahraničí,  Banskobystrický 
samosprávny kraj, královéhradecký  kraj, Slovenský inštitút
praha,  mlýny voženílek a ing. otakar divíšek 

mediální partner: deník, krajské listy.cz, akce.cz

prodejní stánky, drobná řemesla, potraviny, občerstvení. 
výstava hospodářských zvířat: skot, ovce, kozy, prasnice se selátky, drůbež, králíci, holubi. Zábavní atrakce: od čtvrtka 18. 9. do neděle 21. 9. 2014.

provoZ koUpaliŠTĚ floŠna BUde po celoU doBU Zachován.

TenTo projekT je financován
královéhradeckým krajem

Sobota 20. 9. 2014


