Program Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní 2017
SOBOTA 10.6. 2017
10:00
13:00
13:15
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
16:40

17:30
20:00
21:30

Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Šašek a jeho kůň – Sandra Doležalová
Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 8. ročníku keramické soutěže,
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
Ukázka Jumpingu – skákání – stáj Another Dream
Kavalíři v sedle – jezdecká rokoková show na koních – Štvanci
Triky na koních – džigitovka – ranč na Žarách
Slavnostní vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
Španělská Garrocha – ranč na Žarách
Španělský kůň – Dagmar Příhodová – Štvanci
Hrátky s koněm – ranč na Žarách
Krása starokladrubských koní – Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem, Stáj Kateřina,
Martin Veverka
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Cesta ke hvězdám – rej světlušek, magická noční show s koňmi – Štvanci,
ZUŠ Tišnov a široká veřejnost

NEDĚLE 11.6. 2017
10:00
11:00
11:30
12:00
13:15

Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Ukázka Jumpingu – skákání – stáj Another Dream
Hrátky s koněm – ranč na Žarách
AŤ ŽIJÍ PRINCEZNY ! – slavnostní průvod princezen a známých osobností,
princezny v sedle, draví ptáci a mnohé další.
Děti, které příjdou v neděli v kostýmu princezny-VSTUP ZDARMA
15:15 Zapřažená krása – ukázky koňských spřežení a historických kočárů – Muzeum
kočárů Čechy pod Kosířem
16:00 Triky na koních – džigitovka – ranč na Žarách
16:30 Královský rytířský turnaj na koních – jezdecká show – Štvanci – Turnaj měst

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
-PRINCEZNY Z POHÁDEK – setkáte se s filmovými princeznami Michaelou Kuklovou, Petrou
Tenorovou
- NEDĚLNÍ PRŮVOD PRINCEZEN
-HERECKÉ MUZEUM – ve stánku hereckého muzea potkáte režiséra Tomáše Magnuska, herce Patricii
Solaříkovou a Ivana Vyskočila
-ŘEMESLNÉ DÍLNY
-SOUTĚŽE A DÍLNIČKY PRO DĚTI – můžete si vyrobit např. lampičku pro rej světlušek a mnoho jiného
-REJ SVĚTLUŠEK – průvod dětí s lucerničkami při sobotním večerním programu Cesta ke hvězdám
-UKÁZKA ŘEMESLNÉ STAVBY DŘEVĚNÉHO MOSTKU

