SDH Dubenec u Dvora Králové nad Labem
Dubenec čp. 153 Dubenec u Dvora Králové nad Labem, 54455
IČO: 65715721
Tel: +420 739 419 878 p. Lesák (starosta SDH)
E-mail:hasici@dubenec.cz

Hasičské slavnosti a dětský den 2019
Dovolte mi, abych tímto pozval v pořadí na třetí Hasičské slavnosti a dětský den. A v rychlosti
Vás seznámil s programem. Celá akce je připravena na den 25. 5. 2019 od 12:30h, kdy začíná
program pro děti. Pro ně jsou připravené hry, soutěže, malovaná na obličej apod. Ve 14:00h
začne hrát hasičská dechová kapela ŠEUCOVSKÁ MUZIKA. Ta bude hrát do 15:30, kdy ji na
hodinku vystřídá představení pro děti od Václava Upíra Krejčího pod názvem A bude legrace.
Zhruba od půl páté bude až do 17:30h pokračovat dechová hudba.
Večerní program začne úderem 18:00h, kdy na podiu vystoupí rocková kapela VENDETTA,
která bude hrát do 19:30h. Ve 20:00h rozjedou svoji show KISS CZECH COMPANY. Od 22:00h
už bude na podiu řádit skupina ZAKÁZANÝ OVOCE a celý večer uzavře kapela MORČATA NA
ÚTĚKU.

Doprovodné akce








Auto / moto veteráni DK
Hasičská technika
Odtahová služba Vápeník
Psovodi
Malování na obličej
Jízda na koních
Umělecký kovář

Dětský den
Změnou letošního dětského dne je, že děti tentokrát nebudou vyhrávat žádné sladkosti ani
nic podobného. U každé disciplíny si budou moci vydělat peníze (Dubeňáky) za ty to utržené
Dubeňáky si budou moci zakoupit, co se jim bude líbit a to v obchůdku v hasičárně. Celkem
bude připraveno 17 - ti soutěží či her nebude chybět pozdrav z nebe, skluzavka a
samozřejmě pěna.

Vstupné
-

Na dětský den a dechovou hudbu je vstupné dobrovolné
Vstupenky na večerní produkci, která začíná v 18:00h stojí 150,-Kč
Předprodej vstupenek, který začne 25. 4. 2019 je za 110,- Kč
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Předprodej je možno zakoupit na těchto místech:
-

paní Šimkové, Dubenec 41, tel.: 723 545 861
Jídelna SATO Jaroměř, Průmyslová 443 do 13:00h
Planeo elektro Hořice, Aloise Hlavatého 2208 do 17:00h
Pavel Tafil Dvůr Králové, Palackého 89 do 18:00h

Pro naše starší spoluobčany jsme schopni po domluvě zajistit dopravu na slavnosti i zpět. Pro
více informací neváhejte kontaktovat p. Rytíře tel.: 737 739 280.

Občerstvení:
Občerstvení bude připraveno na několika barech jak uvnitř hasičské zbrojnice tak venku.
Jídlo

-

Grilovaná kýta
Klobásy
Uzený bůček a krkovice
Klobásy
Palačinky, popkorn či cukrová vata

-

Pivo Krakonoš 12°, Svijany 10°
Alko i nealko ve velkém výběru

Pití

Děkujeme za čas věnovaný těmto řádkům a věříme, že Vás Hasičské slavnosti a dětský den
zaujaly a zavítáte k nám do Dubence.
S pozdravem
Sbor dobrovolných hasičů Dubenec

