
 

 

PROGRAM - UMĚLECKÉHO FESTIVALU ZLATÉ RUCE 2011 

18.7. (pondělí) – "ZAHÁJENÍ UMFESTU" vstup zdarma, otevřeno 10.00 – 18.00 hodin 

10.00 - Řezbářské práce (9 řezbářů začne tvořit až 2m vysoké sochy) 
10.00 - Sochařské práce (3 sochaři začnou tvořit plastiky z pórovitého materiálu a keramické hlíny) 
10.00 - Prodejní výstavy 30 umělců z ČR (sochaři, keramici, řezbáři, kováři, malíři, šperkaři, aj.) 
 

19.7. (úterý) – vstup zdarma, otevřeno 10.00 – 20.00 hodin 

10.00 - Řezbářské práce, sochařské práce, výstavy 
17.00 - Posezení u originálů (hudba, představení uměleckých děl, občerstvení) 
 

20.7. (středa) – "UMĚLCI NA DOSAH" vstup zdarma, otevřeno do 22.00 hodin 

10.00 - Řezbářské práce, sochařské práce, výstavy 
17.00 - Posezení s umělci (představení uměleckých děl, občerstvení) 
18.00 - Hraje JOOZZ BAND 
19.00 - Posezení u táboráku, občerstvení 
 

21.7. (čtvrtek) – vstup zdarma, otevřeno 10.00 – 20.00 hodin 

10.00 - Řezbářské práce, sochařské práce, výstavy 
17.00 - Posezení u originálů (hudba, představení uměleckých děl, občerstvení) 
 

22.7. (pátek) – vstup zdarma, otevřeno 10.00 – 20.00 hodin 

10.00 - Řezbářské práce, sochařské práce, výstavy 
17.00 - Posezení u originálů (hudba, představení uměleckých děl, občerstvení) 

 
23.7. (sobota) "VELKÉ FINÁLE FESTIVALU" – vstupné 50 Kč, 10.00 – 02.00 hodin 

10.00 – začátek finále uměleckého festivalu, otevření výstavy vytvořených děl 
11.00 – oficiální zahájení Finále uměleckého festivalu pod širým nebem 
11.20 - zlaté ruce šéfkuchaře Jaroslava Vaňka (zážitkové vaření v přírodě s ochutnávkou) 
13.00 – představení všech 30 výtvarníků a jejich uměleckých děl 
13.30 – vyhlášení vítěze řezbářů a předání ceny festivalu – ZLATÉ RUCE 
(vybraná porota bude hodnotit řezbářská díla)  
14.00 – zahájení dražby uměleckých děl 
15.30 – koncert kapely SLOW HAND (volná zábava, degustační expozice moravských vín, exhibice s 
motorovou pilou, škola Robina Hooda, škola dřevořezů, poklad řeky Moravy, občerstvení) 
17.30 – začátek soutěže v řezání pilou Břichatkou.(soutěž je určena pro dospělé. Soutěží se ve 
dvojicích. Před soutěží doporučujeme navštívit školu dřevořezů.) 
18.30 – hraje SLOW HAND, volná zábava 
19.30 – vyhlášení vítězů soutěží a předání cen.  
20.00 – koncert kapely JOOZZ BAND 
22.00 – ohňová show 
22.30 – hraje JOOZZ BAND, občerstvení, volná zábava 
02.00 – konec Finále uměleckého festivalu pod širým nebem ZLATÉ RUCE  
 
Děti najdou zábavu v nově vybudovaném pravěkém hřišti s lanovým centrem 
 



Občerstvení: 
Čerství pstruzi, grilované vepřové steaky, vepřové kýty, klobásky 
Pivo Holba, sudová vína, destiláty (hruškovice, slivovice, meruňkovice) 
Nealkoholické nápoje 
 
Degustační expozice moravských vín: 
Ochutnávka cca 50ti vzorků kvalitních moravských vín z oblastí Velkopavlovické, Znojemské, Mikulovské, Slovácké. 
 
Poklad řeky Moravy: 
Rýžování zlata, s pravou zlatokopeckou pánví o průměru 40 cm. 
 
Škola Robina Hooda: 
Pod odborným dohledem získáte teoretické i praktické zkušenosti se střelbou ze sportovních luků.  
 
Škola dřevořezů: 
Pod odborným dohledem získáte teoretické i praktické zkušenosti o jedné z mnoha činností dřevorubců. Vyzkoušíte si řezání 
kmene pilou, tzv. Břichatkou o délce 1.6m. Získané zkušenosti můžete využít v připravovaném turnaji v řezání.  
 
Změna programu i časů vyhrazena 

 
 

 


