
Sobota 21. června 2014

21. - 22. června 2014
VI. OSTROMĚŘSKÉ SLAVNOSTI

14.30 hod. „SOPTÍCI“, vystoupení
dětí z SDH Ostroměř

17.15 hod. Ukázky základního výcviku
dravých ptáků a sov
s odborným výkladem sokolníka
Karla Nejmana

19.15 hod. Ukázka protipožárního zásahu
dětí ze SDH Ostroměř

Neděle 22. června 2014
13.00 hod. PODZVIČINKA

Populární dechovka našeho
kraje pod vedením Karla Semeráka

V sobotu jsou pro děti připraveny různé soutěže a hry, které připravil SDH Ostroměř.

Po dobu slavností bude vystavena hasičská technika SDH Ostroměř nejen ze 
současnosti, ale i zrestaurovaná technika z dob dávno minulých.

Producent - obec Ostroměř, Technické zajištění - SDH Ostroměř, Postprodukce, světla, spoty a upoutávky
– Studio MV, Zvuk: Václav Mečíř, světla: Daniel Vraný, pódium a taneční parket: Mikroregion Podchlumí

Občerstvení zajišťuje SDH Ostroměř
ve spolupráci s místními spolky

Akci finančně podpořili: Obec Ostroměř,
Kámen Ostroměř s.r.o., Texla a.s.,
Severočeské komunální služby,

Mediálním partnerem je Rádio Blaník a Jičínský deník - Deníky Bohemia

16.00 hod. HRADIŠŤAN
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
je ojedinělým tělesem s vysokou umě-
leckou i interpretační úrovní, nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netradič-
ním repertoárem, jehož silným inspi-
račním zdrojem byla zejména v počát-
cích jeho existence, lidová tradice.

Závěr Ostroměřských slavností18.00 hod.

16.30 hod. Divokej Ir - taneční skupina
ukázky irských tanců, které vás
dostanou do varu...

18.00 hod.
Kaple Nejsvětější Trojice
Večerní mše - P. A. Depa

18.15 hod. DAVIDE MATTIOLI
charismatický zpěvák opět v Ostroměři,
zazpívá hity ze slunné Itálie: Volare,
Felicita, Tornero a mnoho dalších

Akce se tradičně konají v prostoru za školou.

13.15 hod. Vystoupení dětí ze 
ZŠ a MŠ Ostroměř

13.00 hod. Zahájení VI. ročníku 
Ostroměřských slavností
starostou Ing. T. Gabrielem
Mažoretky z DDM Hořice

20.00 hod.
EGO RETRO MUSIC
Taneční zábava plná skvělé muziky...

hudební skupina

21.00 hod. Divokej Ir - taneční skupina
druhé vystoupení taneční skupiny

21.30 hod.
EGO RETRO MUSIC
pokračování taneční zábavy

hudební skupina

Ve venkovním prostranství základní školy proběhne výstava prací žáků.
Po celé odpoledne bude probíhat sokolnické přehlídka dravců (orla skalního,

jestřába lesního, káněte, sovy ...) Dravce si můžete vzít na ruku, či se s nimi vyfotit.

Jednotné vstupné na sobotu (vč. neděle) je za jednu symbolickou cenu 100,- Kč.
(vstupenka je platná i pro nedělní program) Děti do 18 let zdarma.

Vstupenky lze zakoupit pouze přímo na místě při konání slavností v Ostroměři - areálu hřiště za školou

a organizacemiČeská spořitelna a.s.

EVA HRUŠKOVÁ a JAN PŘEUČIL15.00 hod.
„Aprílová škola“ - kontaktní divadlo
s písničkami pro děti + autogramiáda
Eva Hrušková (představitelka první
„filmové“ Popelky) se svým manže-
lem, legendárním hercem Janem
Přeučilem


