pořádá Město Hartmanice, Mateřská a Základní škola Hartmanice

Na vědomí se dává, že

v sobotu 8. června se konati bude

Dětský den nejen pro děti
aneb jak se žilo za našich předků - návrat do dob minulých
12: 30 hod
12: 45 hod
13: 45 hod
14: 15 hod

Zahájení
Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a Skautů
Turnaj šermířů – šermířská skupina Vendetta
Dobové hry nejen pro děti (střílení z kuší, házení na terč, chůze
na chůdách)
15: 15 hod
Zábava šlechticů a panovníků – sokolnictví Milan Zaleš
16: 00 hod Výcvik psů aneb i četník za první republiky měl psa– Dana Baborová
14:15– 18 hod Řemeslný jarmark
kde si děti vyzkouší řemesla našich předků kovářství, sklářství, předení
vlny, paličkování, řezbářství, zdobení keramiky, pekařství,
praní prádla na valše, dojení mléka a mnoho dalšího….
18 : 00 hod Hromadné vypouštění balónků a zapálení táboráku – opékání buřtů
18 : 00 hod Hudební skupina Orchidea
21: 30 hod
Konec

Akce se bude konat za jakéhokoliv počasí na fotbalovém hřišti
v Hartmanicích.
Po celou dobu akce je zajištěno občerstvení
Děkujeme všem sponzorům:
Jakub Vinčálek – Vatětice Radek Brzybohatý – Penzion pod Hamižnou Hartmanice
Vladislav Babor – Zemstav
František Šimek – skiareál Hartmanice Karel Rendl – pekařství Sušice Amazzoneta s.r.o – Monika Lněničková Palvínov
Anička Švecová – kadeřnictví Hartmanice Markéta Míčková – kosmetika a masáže Hartmanice
Farma Palvinov s.r.o
Bistro pod Nebem – Kašperské Hory Allianz pojišťovna, a.s. – Sušice ...a další sponzoři, kteří nechtěli být jmenováni

Velké dík Všem řemeslníkům a dobrovolníkům, kteří se podílí na této akci a ukážou dětem to,
co je již skoro zapomenuto….

Celé odpoledne se ponese v době minulé, budeme rádi,aby pro co
nejlepší atmosféru a autentičnost přišli děti, dospělí i účinkující v
nějakém dobovém kostýmu (selka, sedlák, čeledín, pekař, královna,
princezna, žebrák, šašek, rytíř atd.)
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