Rámcový program
setkání občanů, turistů a příznivců Gruně a loučení s prázdninami pod názvem
"GRUŇ NÁŠ ŠUMNÝ JEDINÝ"
v sobotu 1. září 2018
Chata Šikmina, chata Horské služby, louka
hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (9:45), Těrchovská muzika, Cimbálová
muzika Polajka, skupina Hranolek
dětské soutěže – soutěže zručnosti, hod na cíl, chůze na chůdách, malování
dětských tváří
výchozí bod "Gruňského dětského chodníku Gruňáček" (10-17 hod.)
prezentace Horské služby (průběžně)
občerstvení - guláš "Gruňák", grilované speciality, pivo, kofola, výroční razítko
soutěže dospělých - 9:00 - 9:40 hod. a 10:30-11:00 hod. (kosení trávy), hrabání
sena a ukládání do „ostrvě“
Terasa hotelu Charbulák a okolí
Provoz a služby hotelu Charbulák budou pro jeho návštěvníky zajištěny
standardním způsobem.
hudební žánry- retroskupina REJ, country skupina SJEZDAŘI, lašská hudební
skupina ODUALAJNE s hudebním programem „Zazpivajme vsecy spolem“ ( od
17:00 hod.),
lidový řezbář - prezentace a ukázky práce Františka Janošce
prezentace hasičské techniky - ukázky
hvězdářská prezentace Jana Kondziolky
soutěž dospělých a dětí - 11:00 - 15:00 hod. (řezání kulatiny břichatkou,
zatloukání hřebíků,)
občerstvení - celodenní nabídka hotelu Charbulák (vnitřní prostory a vyhlídková
terasa),
Kostelík na Gruni
prohlídka, výklad, hra na varhany a jiné hudební nástroje (11:00 hod, 14:00 hod.,
17:00 hod.), hudební hádanky pro děti
folklorní soubor Grunik (10:45 - 11:00 hod.)
výstava historických fotografií z Gruně
slavnostní odhalení a posvěcení památníku obětem hor (14:30 hod.)
mše za oběti hor ( po odhalení památníku ).
Vila Kozlena
langoše, domácí koláčky, káva, nealko, slivovice
hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (11:15 - 11:30 hod.), zastavení
cimbálové muziky Polajka a Těrchovské muziky

"Chyža" (objekt zemědělského družstva)
ukázky lidových řemesel – kovář, ruční výroba dřevěných šindelů
cílový bod "Gruňského dětského chodníku Gruňáček"- odměny dětem (ukončení
v 17:00 hod.)
občerstvení - bramborové placky, zmrzlina, pivo, limo, výroční razítko
Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž
možnost prohlídky pracoviště ( 9:00 - 13:00 hod. ), komentované prohlídky
budou v: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 hod.
Ekofarma Valaška na Buřance
ukázka stříhání ovcí a zpracování ovčí vlny – pasení se psem, manipulace
s ovcemi, třídění vlny, česání, předení a tkaní. Začátek od 11 a 15 hod.
dětská dílnička – výroba drobností z vlny pro radost a potěšení
občerstvení – kvalitní čaj, guláš a pivo
cílový bod "Buřaňského dětského chodníku Ovčáček" (ukončení v 16:00 hod.)
Hlavní časy:
09:00 - 09:40 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
09:40 - 09:45 hod. - oficiální zahájení programu
09:45 - 10:05 hod. - folklorní soubor Grunik
10:10 - 12:30 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
cimbálová muzika Polajka, Těrchovská muzika
13:00 - 19:00 hod. - hud. Vystoupení- Těrchovská muzika, retroskupina REJ,
skupina Hranolek,
16:00 - 16:30 hod. - vyhodnocení soutěží dospělých
19:00 - 21:00 hod. - závěrečná gruňská vatra na louce, hudba k poslechu a
tanci, oficiální ukončení
21:00 - ??:00 hod. - rozjímání u táboráku pod gruňským nebem
UPOZORNĚNÍ:
Parkoviště na Gruni: snížené poplatky parkoviště, zdarma: WC TOI-TOI (muži),
WC TOI-TOI (ženy)
WC hotelu Charbulák: pouze pro návštěvníky restaurace a ubytované hotelu
Charbulák !
Vjezd k hotelu Charbulák: povolen pouze pro pořadatele
V případě nepřízně počasí budou k dispozici velkokapacitní stany s posezením u
Horské služby
Pro zájemce je letos připravena autobusová doprava na Gruň:
Staré Hamry – Gruň: odjezd v 9:00 a 12:40 hod. ze Samčanky od aut. zastávky
Gruň - Staré Hamry: odjezd z parkoviště na Gruni ve 12:00, 16:30 a 19:30 hod.
Zastávka autobusu: Samčanka (aut.zast.), Most, Stýskalonky, Kršelky

