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jánske ohne
nad šíravou

Vinianske jazero

21. jún 2014

OBEC VINNÉ

držiteľ tohto letáku je oprávnený
21. júna 2014 vybrať si a využiť
niektorý z nasledovných bonusov

múzeum michalovce
50% zľava
v čase od 14:00 do 18:00

gitarové múzeum sobrance
vstup zdarma
v čase od 14:00 do 20:00

hipocentrum zš-hôrka
15% zľava na všetky služby
v čase od 14:00 do 18:00

výletná loď „zemplín“
na zemplínskej šírave /hôrka/
50% zľava
v čase od 9:00 do 17:00

vstup do rekreačnej oblasti zš-hôrka
celý deň zdarma

tenisové kurty /zš-hôrka/
50% zľava
v čase od 9:00 do 17:00
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21. jún /sobota/
14:45
otvorenie podujatia
/pódium/

15:00 – 19:00
výstup na hrad
čertovský prepad a hľadanie pokladu, prehliadka hradu, zaúčanie 
do tajov alchýmie, šermiarske súboje, prednáška o hrade /hrad/

19:30
slávnostné otvorenie podujatia
/pódium/

19:50
divadelné predstavenie ochotníckeho 
divadla vidi z vinného
/pódium/

20:20
večar na valaľe
blok spevu, hudby, tanca a hovoreného slova. Účinkujú: Zemplínski 
heligonkári a folklórne skupiny Viňančan z Vinného a Hatalovčan 
z Hatalova /pódium/

21:50
na janíčka, na jána...
scénické pásmo Jánskych zvykov, zapálenie vatier
/pódium a vyhradený priestor/

22:00
zapálenie hlavnej vatry
ukončenie programu

sprievodný program
15:00 – 19:30

ulička remesiel
/pódium a vyhradený priestor pri jazere/
tkanie, plstenie, paličkovaná čipka, zdobenie medovníčkov, 
slamienkárstvo, výroba šperkov, ručné dekorácie, drevorezba 
a varenie svätojánskeho nápoja 

detský kútik
TAŠÍKOVO – kráľovstvo rozprávok – tvorivé aktivity pre deti 
v stanovom mestečku
HIPOCENTRUM – jazda na koni, atrakcie pre deti  

infostánok regiónu
Gitarové múzeum Sobrance
Hvezdáreň Michalovce
Terra Incognita – program KSK

súťaže pre deti a dospelých
Spevácka súťaž
Hra na gitare
Plieskanie bičom

pankuškové fašiangy
28. február

Krompachy – Plejsy

poklad
sklenenej pani

6. – 7. jún
Dobšiná

jánske ohne
nad šíravou

21. jún
Vinianske jazero

dni moldavy
a večery kráľov

27. – 28. jún
Moldava nad Bodvou 

krásnohorské
hradné hry

8. – 9. august
Krásnohorské Podhradie

chlebom a vínom
28. – 30. august

Trebišov

duch času
genius temporis

29. – 30. august
Spišská Nová Ves

spišský jeruzalem
12. – 14. september

Spišské Podhradie

ars antiqua europea
in via gothica

19. – 22. september

koštovka jesene
19. – 21. september

Kráľovský Chlmec

jazda svätého huberta
11. október

Betliar

margecanske fajnoty
18. október
Margecany

top podujatia
terra incognita

v roku 2014


