
Předvádění řemesel se bude konat v obci Kohoutov u Dvora Králové nad Labem.

. Součástí přehlídky bude
Účast 200 řemeslníků, kteří zde budou prodávat a předvádět svoje výrobky a dovednosti, prodej výrobků
a potřeb pro řemeslnfky, den otevřených dveří v Pekárně Roland a v Keramickém studiu J. Tymer6vé
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KOHOUTOV 2013
Sobota 10. srpna 2013 od 9.00 do 17.00 hod.

19. ročník

Budou předváděna tato lidová řemesla:
Hrnčířství - točení na kruhu, malba, modelování, drátování, práce se slámou,
výroba kovových šperků, košíkářstvf, paličkování, spřádání vlny, knlhařstvf

kováfství, práce se sušenými květinarni, řezbářské práce a další rukodělné techniky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poutní mše svatá od 11.00 hod.
Varhannfkoncert od 1200 hod

KULTURNÍ PROGRAM
Hlavní pódium / parčtk /

KLAPETO od 9.30 - 10.45 hod.
dechová hudba PODZVIČINKA od 11.30 - 12.30 hod.
Elvis Presley Revival od 13.00 - 14.00 hod.
Žlutý pes od 14.30 - 15.40 hod.
Michal ŠEPS & Zimmer Frei od 16.30 - 17.30 hod.

Vedlejší pódium / malý parčík /
bluegrass FAMY. od 10.00 -11.00 hod.
folk9v<iskupina KANTORI od 11.30 - 12.30 hod.
NEREZ od 13.00 - 14.00 hod.
bluegrass FÁMY od 14.30 -15.30 hod.

Divadelní pódium
Loutkové divadlo Zvoneček ze Dvora Králové nad Labem od 11,13 a 15 hodin

a loutkové divadlo Maminy z Jaroměře od 10, 12 a 14 hodin

Dále zde budou vystupovat šeřrnířské skupina DURABO a dětská šermířská skupina Legenda-aurea.
Pro děti velká skluzavka, projížďky na koních a mateřské centrum Zirafa.

Soutěž o nejkrásnějšfho kohouta okresu Trutnov - garantem je Český svaz chovatelů

Veškerý program je v ceně vstupenky .

Parkovaní os. aut bude organizováno na vyznačených parkovištlch ZDARMA.
Během akce je obec Kohoutov uzavřena pro veškerou dopravu.

Vstupné ve výši 100,- Kč.
Volný vstup: děti do 15 let, občané staršf 70 let, zdravotně postižení i doprovod.
Z každé prodané vstupenky bude 5,- Kč věnováno na povodňovou pomoc .

•••
pořádá Obecni úřad v Kohoutově

544 OJ,Kohoutov čp. 65, informace na tel: 499693030, www.kohoutouinfo
. Akce probíhá za každého počest:


