DOŽÍNKY
Středisko ekologické výchovy

Vážení návštěvníci, milí hosté, vítáme Vás,
scházíme se v čase pozdního léta při oslavě Dožínek. Včasné svezení úrody
pod střechu, a tím zajištění blahobytu, je nesmírně důležité. Dožínkové tradice vychází z prastarých děkovných obřadů za požehnanou úrodu a slavit
se začalo již na poli. Velkou událostí bylo nakládání posledního obilí na žebřiňák, průvod ženců s muzikou a slavnostní předání věnce hospodáři.
Pestrý program jsme pro Vás připravli na celý den. Věříme, že si z bohaté
nabídky vyberete a prožijete zde společně s námi krásné chvíle.
Příjemnou zářijovou sobotu přejí
pracovníci Botiče

DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 2019
Den stromů – 18. 10. 2019
Stromy a ptačí návštěvníci – výstava s dílnou – 18. 10. – 24. 10. 2019
Staročeský mikulášský jarmark – 30. 11. 2019
Výstava betlémů – „vánoce našich prababiček…“ – 20. 12. 2019 – 1. 1. 2020

DOŽÍNKY

VE ZNAMENÍ
25. NAROZENIN
TOULCOVA DVORA

7.9.2019

SOUTĚŽ E.ON ENERGY GLOBE
Toulcův dvůr v roce svého 25. výročí postoupil mezi
deset finálových projektů Energy Globe. Abychom
se stali projektem vítězným, musíme získat nejvíce
hlasů našich příznivců. Podpořte nás a posuňte nás
dál.
Hlasovat můžete na www.energyglobe.cz či přímo
přes QR kód, hlasování je třeba potvrdit v zadaném
mailu. Děkujeme!

Organizuje Botič o.p.s. ve spolupráci s členskými organizacemi Toulcův dvůr z.s.
Děkujeme Vám za návštěvu.
w w w. t o u l c u vd v u r. c z

tiskneme na recyklovaný papír

Doprovodný program
10:00 - 17:00
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10:00................................... Zahájení Dožínek

jarmarku a dílniček, prohlídka špejcharu
a výstavy k 25 letům TD
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10:05.................................... „Ty české vesničky“
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Plánek Toulcova dvora
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Dětský soubor Kbelíček – V. Tupý – Praha

10:30..................... „O neposlušných telátkách“
Divadlo Vysmáto – Aleš Bílek – Praha
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11:30......................................................Kouzelník

Jakub Bílek – Praha

12:05............ Dětský folklorní soubor Sejkorky
1. vystoupení – S. Sejkorová – Slatiňany

12:40................................ „Přišel podzim do vsi“
Dětský folklorní soubor Vrbina
M. Krajská – Praha

13:15............ Dětský folklorní soubor Sejkorky
2. vystoupení – S. Sejkorová – Slatiňany

14:00............................. Slavnost Dožínek

doprovod - Malá česká muzika J. Pospíšila
R. Sršňová – Praha

14:15........................................... „Zlaté obžínky“

Dílničky a aktivity__10:00 - 17:00____
1

Výroba chlebových placek (u ohniště) – mlácení cepy, mletí zrna, zadělávání těsta, pečení placek
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Pečení chlebánků v peci (u ohniště) - poslední pečení v 16:15!
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Lezoucí beruška (zahrádka)

Dětská lidová muzika Notičky
L. Kolářová – Řevnice
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Kuřátko a obilí (zahrádka)

16:00.................... „Písně a tance od Radhoště“
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doprovod - Malá česká muzika J. Pospíšila
R. Sršňová – Praha

15:20.............. „Písně a tance z Čech a Moravy“

Dětský lidový soubor Vonička
J. Vondráková – Čestlice

17:00.......................................Ukončení Dožínek
Změna programu vyhrazena.
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Co potřebuje zrníčko? (zahrádka) – obrázky s textem – k samostatnému prohlédnutí.
Pohybové hry pro děti i rodiče (sad) – „Jede sedlák do mlejna“, „Na kuny a slípku“, „Zvířecí skoky“
a „Zeptej se koně“
Ozdoba z přírodnin (sál 2, zadní čast)
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Řemesla – „Vinař“ (dvůr) – lisování ovocné šťávy

9

Řemesla – Košíkář (dvůr)
Zázemí pro rodiče s malými dětmi v Rodinném centru.

