
TRADICE A ŘEMESLA V PREZENTACI STŘEDNÍCH ŠKOL PARDUBICKÉHO KRAJE
AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE JANY PERNICOVÉ

DOŽÍNKY NA ZÁMKU
V PARDUBICÍCH
Neděle 30. 9. 2012 od 14 hodin
– pro širokou veřejnost
Pondělí 1. 10. 2012 od 8 do 15 hodin
– pro školy i širokou veřejnost

Přijďte se seznámit s tradicemi dožínek
– oslav sklizně, řemesel i gastronomie

PROGRAM:
• Průvod na zámek doprovázený zpěvy a fanfárami

• Výstava historického zemědělského nářadí a náčiní ze sbírek VČM
• Domácí zvířata z tradičních hospodářských chovů předvedou

zemědělské školy
• Dovednostní soutěže pro děti i dospělé – poznávání obilí a pekařských 

výrobků, řemeslná tvorba spojená se zemědělstvím, dojení krávy 
• Výroba upomínkových dožínkových předmětů

• Ukázky sklizně obilí, mlácení cepy, čištění obilí, pečení chleba 
v tradiční peci, pražení žita, vaření kávy, slavnostní prostírání stolu

• Hudební vystoupení folklorního souboru Formani, cimbálové muziky Olina, 
folkové skupiny Brzdaři, folklorního souboru Perníček

• Občerstvení v režii středních škol – tradiční dožínkové pokrmy a nápoje
• Projížďky v kočáru – hřebčín Kladruby nad Labem

VEČERNÍ PROGRAM:
od 18.30 hodin vystoupení cimbálové muziky Olina z Hodonína



1. Výmlat obilí – mlátička poháněná lokomobilou
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

2. Pečení chleba, nebo placek v chlebové peci
- Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

3. Ukázka výmlatu obilí cepy, povřísla, snopy
- Střední škola zemědělská a Vyšší odborná šk. Chrudim

4. Živá zvířata – ovce, kozy, prasátko, tele, kráva
– Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola

zemědělská a Vyšší odborná šk. Chrudim,
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

5.  Soutěže v dojení mléka - Střední škola zemědělská 
a Vyšší odborná šk. Chrudim, Střední škola zemědělská 

a veterinární Lanškroun
6. Včely, ukázky – výrobky -  Odborné učiliště

Chroustovice
7. Kovářská výheň, výstava historické zemědělské

techniky - Odborné učiliště Chroustovice
8. Soutěže: Výroba hrábí, jízda na trakaři

- Odborné učiliště Chroustovice
9. Tvořivé dílny – zdobení perníčků, lineckých koláčků, 

vytváření obrázků z obilovin, výrobky z juty a lnu
- Odborné učiliště Chroustovice

10. Tvořivé dílny – zhotovení podzimních aranžmá
- Odborné učiliště Chroustovice

11. Výroba podkov, kovářské výrobky, soutěže
– Stavební škola Pardubice – Rybitví

12. Výroba hrábí, dřevěných zvířátek - Stavební škola 
Pardubice – Rybitví

13. Vyřezávání dřevěných výrobků a jejich malování
– Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

14. Aranžování  - dary podzimu, prodej koláčů
- Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
15. Cikorka, koláče a jiné speciality – Střední škola 

potravinářství a služeb Pardubice
16. Masné výrobky, koláče a další speciality

– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Polička

17. Rukodělné dílny – výrobky z makovic, šustí 
a keramiky - Střední zdravotnická škola Svitavy

18. Dílny pro šikuly – voničky z obilí -  Krajská knihovna 
v Pardubicích

19. Stánek – prodej výrobků – Vyšší odb. pedagogická 
škola a Střední odborná pedagogická škola Litomyšl
20. Znalostní soutěže na téma obilí a výrobky z něho 

- Vyšší odb. pedagogická škola a Střední odborná 
pedagogická škola Litomyšl

21. Stánek – prodej výrobků – Střední zdravotnická 
škola Svitavy

22. Stánek – prodej výrobků – Odborné učiliště
Chroustovice

23. Výstava – slavnostně prostřený stůl hojnosti 
- Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola 

zahradnická a technická Litomyšl
24.  Výstava Východočeského muzea v Pardubicích

25. Výstava Východočeské galerie v Pardubicích
– na téma Dožínky – pro muže i žínky

26. Výtvarné dílny Východočeské galerie 
v Pardubicích

27. Projížďky v kočárech s kladrubskými koňmi na 
Pernštýnském náměstí -  Střední škola chovu koní 

a jezdectví Kladruby
28. Hudební vystoupení folklórního souboru Formani 

Slatiňany
29. Formani – ukázka ustrojení tradičního kroje 

z Chrudimského kraje  
30. Hudební vystoupení cimbálová muzika Olina 

z Hodonína
31. Hudební vystoupení folkové skupiny Brzdaři 

z Kutné Hory
32. Hudební vystoupení dechovky Konzervatoř 

Pardubice
33. Hudební vystoupení dětského folklorního souboru 

Perníček Pardubice

ČINNOSTI:


