PROGRAM
2016
10.00 hod.

Zahájení 5. roèníku Dne døeva a medu

10.10 hod.

Vyhlášení soutìže Døevìná fotka 2016

10.20 hod.

Vyhlášení soutìže Øád hlinecké medové vaøeèky

10.30 hod.

Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra

11.10 hod.

Pøedstavení divadelního spolku GT Hlinsko, na motivy pohádky pro dospìlé od V. Havla

11.50 hod.

Døevìné soutìže pro veøejnost (pro dospìlé i pro dìti)

12.20 hod.

Vystoupení kouzelníka Standy

12.40 hod.

Vyøezávání døevìné sochy motorovou pilou, øezbáø Václav Vondra

13.15 hod.

Vystoupení kata Pawouka, popravèí a muèící nástroje

13.40 hod.

Medomet soutìž

14.00 hod.

Pøedstavení Duhová pohádka

14.45 hod.

MAS - vyhlášení vítìzù èasopisu Hlinecký Strakáèek a ze Zpravodaje MAS Hlinecko

14.55 hod.

Vyhlášení soutìže Nejlepší Medová dobrota

15:00 hod.

Charitativní dražba døevìných soch, výtìžek putuje na dobroèinné úèely

15:30 hod.

Pøedání výtìžku ze všech 3 charitativních akcí na Dni døeva a medu

15:40 hod. Vystoupení kapely Big band Chrudim
17.00 hod.

Ukonèení 5. roèníku Dne døeva a medu
Zmìna programu je vyhrazena, èasy jsou pouze orientaèní.

Døevìný hrací koutek pro dìti
Pøedvádìní hasièské techniky, pro dìti - dovádìní v pìnì - pøed Orlovnou
Jízda na døevìném voru po øece Chrudimce
Vyøezávání døevìné sochy, øezbáø Martin Šustr - pøed Orlovnou
Kouzelník Standa a jeho balónkový stánek (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Soutìž Nejlepší medová dobrota (výtìžek putuje na dobroèinné úèely)
Profesionální stromolezec a døevorubec, ukázky v 11.00 h,13.00 h a 15.00 h, v prùbìhu
dne možnost vyzkoušet pro veøejnost
Tradièní jarmark v prostoru Betléma a pøed Orlovnou
Stánek Èeského rozhlasu - pøed Orlovnou
Dále mùžete navštívit místní kavárnu, tkalcovnu, restauraci, cukrárnu. Projít Betlém s prùvodci, nakoupit
suvenýry nebo navštívit Turistické informaèní centrum.
Na Betlémské návsi mùžete dìtem nechat dìtem namalovat obrázek na oblièej, vyrobit si døevìný
suvenýr, prohlédnout si výstavu døevìných plastik, vyzkoušet trampolínu, vidìt práci na kolovrátku,
ukázky øemesel apod. Mùžete s dìtmi navštívit dìtské høištì.
Po celou dobu akce bude zajištìno bezplatné WC.

