
F E S T I V A L

Obec Zdechovice Vás srdečně zve na čtvrtý ročník celodenního         
rodinného zábavného festiválku ve stylu „ČLOVĚK & ZVÍŘE“

INFLAGRANTI • SABRAGE
VĚNOVANKA • ACOUSTIC BAND • ADRENALIN • MORTUARY

KOLOBĚŽKY & 
ŠLAPACÍ KÁRY
DIVADLO • DŘEVOŘEZBÁŘ  
STÁNKY • OBČERSTVENÍ aj.

MINICIRKUS 
KONĚ         / PSI
KOČKY / MINIZOO 
MYSLIVOST aj.

WESTERN, 
JÍZDY

AGILITY,
VÝCVIK

DOMÁCÍ,
EXOTIKA

6.   8. 20
16

okolí zámku, 10:30-24:00
vstup zdarma

exhibice strongmanů, mistrů ČR:  

JOSEF MAZAČ & Pavel ZADRA ZADRAŽIL 

Začínáme  
již v pátek  

večer tradičním  
divadlem!



Letošního ročník Zdechovického festivalu začne oficiálně úvodním slovem v pátek před tradičním divadelním 
představením v areálu pivovaru. Poté Chlumecký divadelní soubor Klicpera představí divadelní hru „Agentura 
Drahoušek“ (5. 8. 2016 / 20:30 hod / 50 Kč).

Sobotní (6. 8. 2016) hlavní program se bude odehrávat celý v prostorách parku a hlavními hrdiny budou zvířata 
a jejich cvičitelé a páníčkové. Od cca 10:00 hodin na několika stanovištích uvidíte různé formy chovu a různá zvířátka, 
od těch domácích a známých, až po ty méně tradiční. Budete moci shlédnout i několik představení a ukázek, co se 
se zvířaty dá nacvičit. 

Program odstartuje hned v úvodu MINICIRKUS v malém zábavném cirkusovém představení v 10:30 hodin. Zvířata 
budou i poté k dispozici návštěvníkům k prohlédnutí a focení. Následovat bude na malém pódiu v parku předsta-
vení koček z Mňau SOS útulku Ústí nad Orlicí. Kočky a koťátka budou celé odpoledne k seznámení a prohlédnutí 
i s odborným výkladem. Možná si některou kočičku odnesete i domů… Dřevořezbář p. Vondra svou motorovou pilu 
zařízne do kmenu okolo 11:40, aby rozjel svou každoroční uměleckou show a vyřezal nám další sochu do parku. Ja-
kou podobu bude mít asi letos…? P. Vondra v pravé poledne nachvíli svoji řezbu přeruší a udělá pauzu pro jedinečné 
open-air vystoupení místních ochotníků z řad našich dětí a důchodců, kteří reprízují svoje úspěšné divadelní před-
stavení „Princezna na hrášku“ (12:00) na malém pódiu v parku. Po divadelním představení se zájemci přesunou 
na louku za potokem, kde od 13 hodin představí skupina vedená p. Cincibusem z Chvaletic ukázku výcviku a po-
slušnosti psů v několika blocích, včetně atraktivního zadržení. Po malé chvilce vydechnutí se krátce po 14 hodině, 
opět u malého pódia, představí s koňmi „Niki a Hančis“ s první ukázkou westernového ježdění. Hned po konících 
nás na stejném místě (cca v 14:20) čeká trocha teorie v podání člena mysliveckého spolku p. Macha z Chrudimi 
a jeho první malé přednášky o myslivosti s praktickou a živou ukázkou z tohoto oboru. P. Mach bude k dispozici se 
svými zvířecími kamarády po celé odpoledne na stanovišti v parku. Kolem 14:45 rozběhnou svou atraktivní show 
velcí i malí pejsci a cvičitelé z Agility klubu Sezemice v bloku plném běhání, skákání, kličkování a prolézání… Možná 
se stanete i vy součástí jejich překážek :-). Pejsky vystřídají opět koníci a „Niki a Hančis se svým druhým westerno-
vým vstupem (cca 15:45) “, a myslivec pan Mach se svým druhým vstupem o myslivosti (16:10) hned po nich. 
Odpolední „zvířecí“ program zakončí druhé vystoupení MINICIRKUSU v 16:30 hodin.

V parku budou všichni účinkující během odpoledne k dispozici se svými zvířaty i dalšími zajímavostmi. Děti nám 
na konících povozí osvědčená stáj ROZÁRKA a zdechovičtí hasiči opět natáhnou přechod přes lano na rybníčku 
Sádka, kde budou s radostí sledovat jak se daří zdolávat tuto překážku. V parku bude také k vidění MINIZOO se zví-
řaty tradičními domácími i neobvyklými, která si  určitě pohladíte a vyfotíte se s nimi, stejně jako zvířátka exotická, 
jejichž ukázku v parku uvidíte také. Protáhnout kosti a svaly budete moci na velkých šlapacích kárách a koloběž-
kách, které vloni měly velký ohlas. 

V prostorách pivovaru se již tradičně představí dechová hudba - a to od 14 hodin pro posluchače a zájemce za-
hraje čáslavská Věnovanka. Další hudební program bude následovat v  cca 16:45 oblíbenou přeloučskou skupi-
nou Acoustic Band. Po jejich vystoupení v cca 18:15 už budou připraveni u hlavního pódia v pivovaru opravdoví 
strongmani, mistři ČR, Josef Mazač a Pavel Zadra Zadražil v první části moderované show s ukázkou silových 
disciplín, zvedaček a tahaček. Určitě se najde prostor i pro odvážlivce z vašich řad! Testosterony sklidní poté od 19 
hodin populární pardubická kapela SABRAGE s frontmanem Julianem Záhorovským. Jakmile dozní poslední tóny 
SABRAGE, poběžíme všichni opět do parku, kde se odehraje od 20:30 hodin druhá část strongmaní show. Bude se 
tahat! A co? Přijďte se podívat! Mezitím se na hlavním pódiu nachystají tři opravdové kočky. Skupina INFLAGRANTI 
v dámském podání od 21:00 hodin rozčísne smyčci vzduch a rozvášní hudební atmosféru na hlavním pódiu v pi-
vovaru. Hudební program završí poté domácí hvězdy a hvězdičky - nejprve mladíci ADRENALIN a poté tradičně 
hudebníci generačně notně zralejší - MORTUARY. Program letošního festivalu končí úderem půlnoci.
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