Program

18. SVATOHUBERTSKÝCH SLAVNOSTÍ
pořádaných v sobotu 1. října 2011 v Praze

Arcibiskupský palác a chrám sv. Víta
10,oo h
Svatohubertská troubená mše za zemřelé lesníky a myslivce celebrovaná Mons. Dominikem Dukou, OP

11,oo h až 13,oo h
Společenské setkání členů Řádu a významných hostů v prostorách Arcibiskupského paláce

13,3o h
Odchod slavnostního průvodu Řádu sv. Huberta k oficiálnímu zahájení slavností

Strahovské nádvoří v prostorách Královské kanonie premonstrátů na Strahově
10,oo h až 18,oo h
Prodejní, řemeslné a umělecké stánky s mysliveckou tématikou

Strahovská ulice
10,oo h až 12,oo h
15,ooh až 18,30 h
Od Strahovské brány budou vyjíždět na projížďky směrem na Petřín kočáry s kladrubskými koňmi, vhodné pro
rodiče s dětmi

Loreta, Řád menších bratří kapucínů
Výstava obrazů bratra Alojzy Franciszeka Krysiaka, člena polské prefektury Řádu sv. Huberta
Výstava dětských soutěžních kreseb, soutěž pořádána ve spolupráci s Klubem přátel ŘsH

Zahrada Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Nemocnici Pod Petřínem ve Vlašské ulici. Program moderuje Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor Myslivosti

10,oo h až 10,15 h
Úvodní slovo a vystoupení trubačů ČMMJ

10,15 h až 10,45 h
1. vystoupení sokolníků

10,45 h až 11,oo h
Moderované slovo a vystoupení trubačů ČMMJ

11,oo h až 11,45 h
1. vystoupení kynologů, ukázky plemen a výcviku psů

11,45 h až 11,55 h
Moderované slovo a vystoupení trubačů ČMMJ

11,55 h až 12,30 h
Vystoupení Policie ČR – Praha, policejní koně

12,30 h až 13,oo h
Průběh honu – Dykovy signály – trubači

13,oo h až 13,30
Vystoupení Policie ČR – Praha, policejní psi

13,30 h až 14,30 h
Představení Řádu sv. Huberta, trubači, příchod slavnostního průvodu Řádu sv. Huberta
Moderují bratři MVDr. František Fejfar a Mgr. Martin Horálek

14,30 h až 15,oo h
Slavnostní fanfára, proslov Velmistra Řádu Jana Františka Votavy,zástupce ČMMJ a významných hostů

15,oo h až 15,30 h
2. vystoupení sokolníků

15,30 h až 16,oo h
2. vystoupení kynologů, ukázky plemen a výcviku psů

16,oo h až 16,20 h
Vystoupení trubačů

16,20 h až 17,oo h
Modní přehlídka oblečení pro volný čas a do přírody pořádaná VOŠON z Prahy 7

17,oo h až 19,oo h
Tradiční juniorská soutěž ve vábení jelenů o pohár Velmistra Řádu sv. Huberta

19,oo h až 19,30 h
Vyhlášení výsledků juniorské soutěže ve vábení jelenů o pohár Velmistra ŘsH a vyhlášení nejlepších dětských kreseb

19,45 h až 20,o5 h
Závěrečný slavnostní ohňostroj s hudebním doprovodem a moderovaným slovem na téma „ Poznání dobra a zla“

20,1o h
Zakončení slavností

Dopoledne
Dětský program Lesů Praha

Odpoledne
Dětský program „ S Hubertem do lesa“

Během dne
Prezentace skautů z královského města Slaný

Kostel sv. Karla Boromejského

ve Vlašské ulici

Koncertní vystoupení během dne

Řád sv. Huberta se sídlem na Kuksu zve všechny myslivce a lesníky, též milovníky
přírody, ale i všechny ostatní, kteří si myslí, že dobré zachovat naše kulturní dědictví a tradice v sobotu 1. října 2011 na 18. Svatohubertské slavnosti, které se konají
poprvé v Praze.

