
PROGRAM „OVČÁCKÉHO DNE NA VALAŠSKU“ DNE 23.6.2018 
OD 10:00 DO 15:30 HODIN 

 
PÓDIUM 

10:00 - 10:30     Cimbálová muzika Valašsko  

10:30 - 11:00     Oficiální zahájení a úvodní slova  

11:00 - 11:30     František Segrado a Cimbálová muzika Valašsko  
11:40 - 12:00     Taneční vystoupení Heart2Beat  
12:00 - 12:20     Soutěž v pojídání halušek 

12:20 - 12:40     František Segrado a Cimbálová muzika Valašsko   

13:00 - 13:15     Dětský soubor Radhošť  

13:15 - 13:30     Soutěž v předení na kolovrátku 

13:30 - 14:00     František Segrado a Cimbálová muzika Valašsko 

14:15 – 14:30     Dětský soubor Radhošť  

14:45 - 15:30     František Segrado a Cimbálová muzika Valašsko  

 

HŘIŠTĚ 

11:00        Ukázka střihání ovcí 

11:20         Ukázky z kynologie 

11:40         Ukázka práce s ovčáckými psy 

12:00        Ukázka střihání ovcí 

12:20        Ukázky z kynologie 

12:40        Ukázka práce s ovčáckými psy 

13:00        Ukázka střihání ovcí  

13:20         Ukázky z kynologie 

13:40         Ukázka práce s ovčáckými psy 

14:00        Ukázka střihání ovcí 

14:20        Ukázky z kynologie 

14:40        Ukázka práce s ovčáckými psy 

 

BOTANICKÁ ZAHRADA 

11:00 – 14:00     Soutěž v odhadu hmotnosti jehněte 

14:30        vyhlášení vítěze a předání ceny – na pódiu 

 

UČEBNA GEODEZIE 

11:15 – 12:15    Seminář s MVDr. Zuzanou Mikulenčákovou na téma  

Africký mor prasat          

12:15 – 13:15   diskuse k besedě  

 

Od 11 hodin hraje a zpívá po celém areálu gajdoš Petr Sovják. 

 

 

 



 

PRŮBĚŽNĚ CELÝ DEN 

Výstava ovcí a koz  - hřiště 

Výstava drobného zvířectva  - přístřešek 

Výstava traktorů, zemědělské techniky a malé zahradní techniky - hřiště 

Projížďky na poníkovi - hřiště 

Projížďky na malé zahradní technice - botanická zahrada 

Projížďka dětí na malotraktoru - hřiště 

Řemeslné dílny - nádvoří školy 

Ochutnávky a prodej jehněčích a farmářských speciali - nádvoří školy 

Prodej výrobků a ukázky tradičních řemesel z Valašska - nádvoří školy 

Soutěže a aktivity pro malé i větší děti - botanická zahrada, tělocvična 

Ukázky ze včelařství - zahrada školy 

Ukázky k semináři o divokém praseti a Africkém moru prasat – uč. geodezie 

Rozbor vody pro veřejnost (obsah dusičnanů, dusitanů a amonných iontů) - 

nutno donést 250 ml vody - laboratoř školy 

 

 
HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI 

   
 

   
 
 

SPONZOŘI A PARTNEŘI 

    

 
 

       
 


