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TISKOVÁ ZPRÁVA (11. 8. 2017)

Hořické trhy opět nabídnou řemeslné výrobky, dobroty a
bohatý kulturní program
Oblíbené Hořické trhy v Hořicích na Šumavě se uskuteční i v letošním roce! Živé tržiště bez
dovozového zboží a hlasitých pouťových atrakcí vyroste 19. srpna v letním amfiteátru.
Stejně jako v minulých letech dávají organizátoři přednost šikovným řemeslníkům a
profesionálním či amatérským obchodníkům s tradičním zbožím z blízkého okolí.
„Opět nás čeká originální atmosféra,“ věří Lenka Indrová ze spolku Hořický cvrkot, který trhy
připravuje. „Návštěvníci se mohou těšit na řadu nových i starých oblíbených ručních výrobků
a dobrot. Dorazí stálí prodejci, ale také noví.“
Součástí bude bohatý doprovodný program, který odstartuje v 11 hodin dopoledne
divadýlko Bojím se v lese. Během dne dále vystoupí například folková Bonsai č. 3 či trio
McBerds. Zajímavá bude bezesporu také přednáška Václava Dolanského na téma Křížem
krážem Hořickem. „Málokdo z nás má okolí tak probádané, a tak určitě čekají mnohá
překvapení i místní znalce,“ upozorňuje Lenka Indrová.
Po celý den se také budou konat výtvarné, řemeslné a loutkové dílny, v nichž se vyřádí děti i
dospělí. „K tomu dobré maso a spousta pití. Pro děti bude tentokrát mimo jiné připraven
řetízkový kolotoč. Zájemci můžou také navštívit místní muzea,“ zve všechny Lenka Indrová.
Hořické trhy se budou konat od 9.30 do 18 hodin. Večer na ně v amfiteátru naváže koncert
kapel Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě.
Program Hořických trhů 2017:
11:00 Divadýlko Bojím se v lese
Divadelní spolek Loutky bez hranic přiveze krásnou lesní pohádku.
„V trávě, v mechu, mezi stromy žijí různé nadpřirozené bytosti. Vydáme se za nimi,
jen pozor na Kudlibabu kudrnatou a Vochometníka drzníka!“
12:00 Koncert McBerds
Zajímavé jihočeské trio, v jehož hudbě se prolíná středoevropský folk, Irsko, gypsy
a jazz. Rozhodně stojí za to slyšet.
13:00 Koncert Bonsai č. 3
Českobudějovická kapelka má ve sbírce nejedno ocenění z folkových soutěží.
Zpěvy, kytara, flétny, violoncello a možná přijde i hoboj. Nechte se unést.
14:00 Divadýlko Jabloňová pohádka
Divadelní spolek Loutky bez hranic podruhé, tentokrát s klasikou, krásně
zpracovanou. Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké
prokletí. Pojďte s námi tvořit!

15:30 Křížem krážem Hořickem
Pro vášnivé turisty a pro všechny, kteří si rádi vyrazí za humna, si připravil povídání
pan Mgr. Václav Dolanský. Málokdo z nás má okolí tak probádané, a tak určitě
čekají mnohá překvapení i místní znalce. Máme se na co těšit :-).
17:00 Koncert Bonsai č. 3
Druhá várka pohodového pure folku.
Od 10 do 18 hodin Na výlet kolem Hořic
Letos nás na výstavě čeká řada neobvyklých záběrů z výprav po okolí. Opravdu
znáte každé zákoutí za Vaším domem?
Od 10 do 18 hodin Jirka Bohdal opět rozezvučí svou harmoniku k příjemnému posezení
u dobrého jídla a pití.
Od 19 hodin Papouškovo sirotci a Chlapi v sobě (vstupné 100 Kč)
Skvělá tečka za pohodovým dnem i celým kulturním létem. Jedeme až do rána!
Tady není co dodat.
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