ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn. za podpory městyse Častolovice pořádají

v novém výstavním areálu 20. zahrádkářskou výstavu s názvem

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
8. – 10. dubna 2022 ve výstavním areálu Častolovice
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
- aranžmá ve stylu staročeských tradic, řemesel a zvyklostí,
-práce na starém hrnčířském kruhu s výrobou hliněných nádob,
-paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání, háčkování,
-ukázka výroby a zdobení krásného patschworku, pletení ozdob,
-malování, tepání a zdobení kraslic, předměty z dřevité vaty,
-samostatná expozice zahrádkářů s názvem vitaminy ze zahrádky,
-výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva a dalšího materiálu,
-ukázka zdobení a malování perníků a dalších předmětů,
-staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních Čechách
-zobrazení největšího křesťanského svátku v roce a křížové cesty,
-symboly velikonočních svátků, české kroje ve stylové úpravě,
-ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty a návody,
-nejen novodobé různé velikonoční velkopekárenské výrobky,
-veliká kolekce všech jarních květin v bohaté aranžerii se sklem,
-užitková keramika v několika provedení a v moderní aranžerií,
-soutěž o nejlepší kolekci kraslic (3 ks) do které se může každý
před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude 10. 4. 2022 v 15,00 h..
-po celou dobu výstavy bude přítomna odborná zahrádkářská poradna
s ukázkou různých odborných dokumentů, rad, pouček a návodů,
-v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonočními a zahrádkářskými
potřebami, dále květiny, zeleninová sadba, bohaté občerstvení,
-po celou dobu výstavy bude uskutečněn doprovodný program,

DOPROVODNÝ PROGRAM
PÁTEK 8. 4. 2022
09,00 h. Zahájení prvního dne výstavy
09,00 h. Zahájení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
09,00 h Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
14,00 h. Ukázka výroby velikonočních
ozdob a upomínek
17,00 h. Ukončení prvního dne výstavy
SOBOTA 9. 4. 2022
09,00 h. Zahájení druhého dne výstavy.
09,00 h Zahájení druhého dne soutěže
o nejlepší kolekci kraslice
09,00 h. Zahájení odborné zahrádkářské
poradny
14,00 h. Ukázka aranžování květin
17,00 h. Konec druhého dne výstavy
.

NEDĚLE 10. 4.. 2022
09,00 h. Zahájení třetího dne výstavy.
09,00 h. Zahájení třetího dne soutěže o
nejlepší kolekci kraslic
09,00 h. Zahájeni odborné zahrádkářské
poradny
09,30 h. Zasedání ÚR CZS Rychnov n.Kn.
13,00 h. Vystoupení hudební skupiny
15,00 h. Ukončení soutěže o nejlepší
kolekci kraslic
16,00 h. Celkové ukončení výstavy
Vstupné: žáci do 15 let, ZT a ZTP 40 Kč
důchodci 60 Kč, dospělí 90 Kč,
rodinné 220 Kč 2 dosp. + 1-4 děti
parkovné bude zdarma
Pořadatelé upozorňují na dodržování epidemiologických opatření a nařízení vlády
Bližší informace na www.zahradkari.com
a na tel. 721 311 719

