Siduri o.s., Hospital Kuks a Obecní úřad Kuks
pod záštitou Královéhradeckého kraje
Vinobraní na Kuksu 2011
Požehnání úrodě z obnoveného vinohradu
10. září 2011 – zahájení v 10.00 hod. vstup do areálu od 9.00 hod.
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France
V obci Kuks byl na jaře roku 2005 znovu obnoven historický vinohrad „Nad zámkem“.
Zveme vás všechny na pátý ročník vinobraní, které se již stává tradicí a příležitostí
k setkání s dobrými lidmi i dobrým vínem.
Hlavní program:
09.15 Parkoviště pod kaštany
- Otevření sudu vína pro návštěvníky zdarma
09.30 – 18.00 Nádvoří Hospitalu
- Pochůzková degustace vybraných českých, moravských a zahraničních
vinařů
10.00 Terasa před Kostelem Nejsvětější trojice
- Slavnostní fanfára na zahájení vinobraní, Hradecké žesťové trio
10.05 Kostel Nejsvětější trojice
- Mše svatá, požehnání úrodě z místního vinohradu
11.00 Kostel Nejsvětější trojice
- Koncert: varhany a housle Martina a Petra Strejcových
12.50 Kaskádové schodiště
Slavnostní troubená fanfára, Hradecké žesťové trio

13.00 Slavnostní otevření léčivých pramenů, kdy namísto léčivé vody poteče víno,
tak jako za dob hraběte Šporka
13.15 Nádvoří Hospitalu
- Koncert hudební skupiny “DUO KMEN“
14.00 Nádvoří Hospitalu
- Slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku mezinárodní vinařské soutěže
„Hradecký pohár vína“
14.30 Nádvoří Hospitalu
- Koncert Evy Pilarové s kapelou
16.00 Nádvoří Hospitalu
- Koncert swingové kapely Big Band Dvorský
Doprovodný program:
09.00 Otevření areálu Hospitalu Kuks
09.00 – 18.00 Areál Hospitalu
- Ukázky lidových řemesel a jarmark
10.00 Galerie českých vín
- Výstava obrázků a výtvarných děl dětí ze Základní školy speciální v Jaroměři
10.00 – 18.00 Parkoviště pod kaštany
- Staročeské speciality z podzámčí a další lákavé pochutiny
10.00 – 18.00 Altán v zámecké zahradě
- Degustace vín z mezinárodní soutěže vín Hradecký pohár vína 2011
11.00 – 17.00 Areál Hospitalu - „VINOBRANÍ NA KUKSU I PRO DĚTI“
- Bohatý program pro dětské návštěvníky - skákací hrad, trampolína, výtvarné
dílny, projížďka na ponících, dětské loutkové představení (ve 14:00 a 16:00

hod.) soutěže pro děti a sladké překvapení pro holčičky a kluky ve věku 11 let
narozené 10. září
11.00 – 17.00 Areál Hospitalu
- Alternativní hudební produkce
14.00 Galerie českých vín
- Přednáška pana Jiřího Čábelky, předsedy Cechu českých vinařů na téma
„Historie vinařství v zemích Koruny České“
10.00 – 17.30 Hlavní expozice Hospitali
- Prohlídky s průvodcem
19.00 Ukončení akce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slosování vstupenek o hodnotné ceny. Celý den zajištěno bohaté občerstvení.
Víno pro všechny zdarma na kaskádovém schodišti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vstupné 150 Kč zahrnuje volný vstup do areálu Hospitalu, na kulturní program a
neomezenou konzumaci vína u kaskádového schodiště či na parkovišti pod kaštany
po zakoupení skleničky.
Rodinné vstupné 250 Kč – obsahuje vstup pro dvě dospělé osoby a 2 děti do 150 cm.
Děti do 130 cm zdarma.
Vstupné placeno v době od 9.00 do18.00 hod.
Poslední prohlídka expozice Hospitalu je v 17.30 hod.
Nutná rezervace v pokladně Hospitalu.

Změna programu vyhrazena.

