Záštitu nad akcí převzali: ministr zemědělství pan Ing. Jakub Šebesta, hejtman
Královéhradeckého kraje pan Bc. Lubomír Franc, primátor města pan Ing. Otakar Divíšek,
Rada Královéhradeckého kraje, Město Hradec Králové

Program
pátek 18.9. 2009
DEN ZEMĚDĚLSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Velké pódium:
10.00 hod.
11.15 hod.
12.30 hod.
13.45 hod.

Junior Band HK-Tan. Orch ZUŠ Habrmanova
Severka –folková skupina
On Line Sesion –skupina ZUŠ Habrmanova
Barbekjú - beatová kapela
:
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
- prezentace Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova
Královéhradeckého kraje
- soutěže pro děti

sobota 19.9.2009
KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY
19.9. 2009 (sobota)
Slavnostní dožínkový pěší průvod
v 10:30 hodin z Ulrichova náměstí přes Masarykovo náměstí do
Šimkových sadů
Velké pódium:
Moderátor:
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
13.15 hod.
14.30 hod.
15.45 hod.
16.45 hod.

Daniel Rumpík
Dechový orchestr města HK
Tomáš Linka a Přímá linka
Oficiální zahájení 6. Královéhradeckých krajských dožínek a ocenění zemědělců,
předání dožínkových věnců, vyhlášení výsledků soutěže Potravinář roku
Schovanky – dámská country skupina
.
K2 – dívčí beatová skupina
Zakoplaho Dixieland
Petr Bende
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Malé pódium:
Moderátor :
11.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
16.00 hod.

Lukáš Kobrle
JH Big Band – HK
Melodybrass - Olešnice
Festival „Mažoretky“
Opočenka
Scény loutkového divadla:

10.00 hodin
12.00 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin

Šípková Růženka - Divadlo U staré herečky
O třech přadlenách - Divadlo U staré herečky
Chytrá horákyně - Divadlo Na cestě
Perníková chaloupka - Divadlo Na cestě

Program Šance:
12:00 – 12:15 hod.
12:15 – 12:45 hod.
12.45 – 13.15 hod.
13.15 – 13.30 hod.
13.30 – 13.45 hod.
13.45 – 14.15 hod.
14.15 – 14.30 hod.
14.30 – 15.00 hod.
15.00 – 15.30 hod.
15.30 – 15.45 hod.
15.45 – 16.00 hod.

Práce s ovčáckým psem
Práce chladnokrevných koní
Sportovní kynologie
Práce s ovčáckým psem
Ukázka střiže krav
Sportovní kynologie
Práce s lasem
Prezentace dojnic včetně odborného komentáře a ukázky
přípravy krav pro výstavy
Práce chladnokrevných koní
Ukázka střiže ovcí
Práce s lasem

Obec Slovákov u Junáka
Slovensko český dožínkový veniec,
Den slovensko českých kulturních tradic
10.00 – 18.00

Ochutnávka slovenských specialit
/brynzové halušky, Spišská borovička, škvarkové pagáče,
kapustnica, ovčie sýry, žinčica, parenica a mnoho dalších/
Prodejní výstava oceněných slovenských vín firmy VINIDI

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Slavnostní předání dožínkových věnců na hlavním pódiu
Folklór ze Zázrivé
Zvonky a zvonkohra ze Zázrivé
poo. Sergent Pepere (Fr.)- bláznivá francouzská dechovka
Lidová hudba a folklórní soubor MARÍNA ze Zvolena
Slovenská lidová veselice

Prodejní stánky, drobná řemesla, potraviny, občerstvení. Výstava hospodářských zvířat: skot,
ovce, kozy, prasnice se selátky, drůbež, králíci, holubi, oslíci. Zábavní atrakce: od čtvrtka 17.9. do
neděle 20.9.2009
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