pořádá

12. - 13. 9. 2014
Rok 2014
rokem rodinných farem v EU

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

PROGRAM AKCE

PÁTEK 12.9.2014 park A. Sikory od 10.00 do 20.00

PÁTEK

10:00 – 13:00

10.00 - 13.00

Vystoupení žáků:
Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek
- PTÁČATA, SVIBICKÁ PÍSKLATA, ZPÍVATA
Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín – Když kovboj spí
Gymnázia s polským jazykem vyučovacím Český Těšín – ZORÓMBEK
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Český Těšín - TRALLALA
Gymnázia Český Těšín - Petra FÚRIKOVÁ a Izabela ŠKUTOVÁ

14.00 – 15:00

Dechová kapela TŘANOVICE

15.00 – 15:10

slavnostní zahájení TĚŠÍNSKÉHO KRMÁŠE

15.10 – 18.00

Mažoretky SRDÍČKO
EXTERNO
skupina BLAF
regionální soubor ISTEBNA

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 20.00

15.00 - 15.10
18.00 – 20:00

skupina BLAF
Markéta KONVIČKOVÁ

SOBOTA 13.9.2014 park A. Sikory od 10:00 do 20.00

SOBOTA

10:00 – 14:00

pěvecké sdružení SLEZAN
folklorní a taneční soubor SLEZAN
folklórní soubor SLEZANEK

10.00 - 20.00

14.00 – 16:30

folklórní sdružení OLZA
učitelé ZUŠ Pavla Kalety

16:30 – 20:00

kapela COUNTRY BAZAR
kapela ODNAHA
Jiří SCHELINGER revival Ostrava

KaSS „Střelnice“ - odborný program pro studenty středních
a žáky základních škol
prostor u supermarketu Billa - soutěže pro studenty středních škol
zemědělských a technických (přetahování s traktorem, jízdy zručnosti,
výměna defektu na vlečce, poznávání součástek…)
KaSS „Střelnice“ - soutěžní přehlídka středních gastronomických škol
(ochutnávky)
stálá expozice zemědělské techniky,
potřeby pro chovatele,
výstava zvířat,
biojarmark,
pravý farmářský trh,
široká nabídka občerstvení - „Jak šmakuje Moravskoslezsko“,
bohatý kulturní program,
program pro žáky ZŠ a rodiny s dětmi - Farmářská stezka, poznáváme
přírodu a její bohatství, zábavní atrakce nejen pro děti!!!
koňská show včetně projížděk na koňském hřbetě
slavnostní zahájení Těšínského krmáše v parku A. Sikory
- ministr zemědělství a další významní činitelé politického
a společenského života

stálá expozice zemědělské techniky,
potřeby pro chovatele,
výstava zvířat,
biojarmark,
pravý farmářský trh,
široká nabídka občerstvení - „Jak šmakuje Moravskoslezsko“,
bohatý kulturní program,
program pro žáky ZŠ a rodiny s dětmi - Farmářská stezka, poznáváme
přírodu a její bohatství, zábavní atrakce nejen pro děti!!!
koňská show včetně projížděk na koňském hřbetě

Akce je pořádána pod záštitou ministra zemědělství, ministra školství a ministra životního prostředí.
Partneøi:
®

www.farmastonava.cz

