Program Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní 2016

SOBOTA 11. 6. 2016
9.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
10.00 Westernoví koně – ukázky jezdeckých disciplín – Tym rance Hot Hill
10.30 Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 7. ročníku keramické soutěže,
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
11.00 Westernová drezura, ukázka trikového lasování a chytání dětí do lasa
Ondřej Houška – Oswego ranch a Ranč Na Žarách
12.30 US Kavalerie 9th Illinois Cavalry Regiment – jezdecká show Štvanci
13.15 Krása v pohybu Fríského koně – manželé Novotní
13.30 S koňmi v absolutní volnosti – Miloslav Simandl
14.15 Vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
15.00 Zajatá krása v sedle – jezdecká show
16.00 Černobílá fantazie – jezdecká show Štvanci

NEDĚLE 12. 6. 2016
9.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
10.00 Ukázka trikového lasování a chytání dětí do lasa
Ondřej Houška – Oswego ranch a Ranč Na Žarách
11.00 Krása v pohybu Fríského koně – manželé Novotní
11.30 Zoro a tajemná dáma – jezdecká show – Ranč Na Žarách
13.00 Slavnostní příjezd krále Karla IV. – předvedení koní z královských stájí
14.30 S koňmi v absolutní volnosti – Miloslav Simandl
15.00 Zapřažená krása – ukázky koňských spřežení a historických kočárů
Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
16.15 Velkolepý rytířský turnaj na koních na počest krále Karla IV. – jezdecká show Štvanci

Součástí Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní bude již 6. ročník sochařského sympozia
DŘEVOSOCHÁNÍ V KUNŠTÁTĚ ve dnech 11. a 12. 6. 2016 v areálu Panské zahrady
VELKÝ TRH A UNIKÁTNÍ UKÁZKY LIDOVÝCH ŘEMESEL
Starokovářské zpracování oceli, zpracování kůže, výroba ručně foukaného skla, malování
a broušení skla, výroba dřevěného kola, pečení chleba v historické chlebové peci, drátování hliněných
krajáčů, točení na hrnčířském kruhu, ruční soustružení dřeva, tesání trámů a vodotečí
a spousta dalších unikátních ukázek zapomenutých řemesel.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Výstava drobného zvířectva, králičí hop, projížďky v kočáře, drátenická a keramická dílnička pro
děti, projížďky na ponících, mletí mouky a pečení placek, dřevěný kolotoč pro děti, výstava hasičských
stříkaček, pražení kávy na historickém kulovém pražidle, ochutnávka tradičních delikates.

