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Obec Holovousy 
Vás srdečně zve na 18. ročník 

 

SLAVNOSTI HOLOVOUSKÝCH 

MALINÁČŮ 

 v sobotu 
1. října 2022 

 

na návsi v Holovousích 
 

 

13:00   Zahájení                  
 

13:15 Folklórní soubor HOŘEŇÁK a HOŘEŇÁČEK 
 

13:45 Kulturní program dětí MŠ a ZŠ Chodovice  
 

14:05 Vyhodnocení soutěží: 

    „O nejchutnější jablečný moučník“  
         „O nejlahodnější holovouský malináč“ 
 

14:25 Vystoupení mladých hasičů 
 

14:30 Mažoretky DDM Hořice 
  

15:00 Plavení koní v rybníce na návsi 
 

15:10 Loutkové divadlo Kozlík – Vodnická pohádka 
 

 
V průběhu celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení včetně výborných domácích koláčů. 

 

Ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY s.r.o. bude od 9:00 hodin  
do 12:00 hodin Seminář pro pěstitele, od 13:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří – prohlídka laboratoří, 

skleníku s výstavou starých ovocných odrůd a druhů. Možnost nákupu v podnikové prodejně. 

Zámek a park budou od 10:00 do 18:00 hodin zpřístupněny z návsi a  

v historickém sálu budou k vidění soutěžní malináče s moučníky.  
V 1. patře můžete navštívit Galerii s prodejní výstavou obrazů Danuše Svobodové.  

V případě příznivého počasí bude Galerie také „Pod Zámkem“ na návsi v Holovousích č.p. 7. 

 
V prostoru návsi bude pro děti připraven tradiční slaměný hrad, dílničky,  

nebude chybět ani stanoviště MAS Podchlumí s aktivitami pro děti a projížďky na ponících.  
  

Těšit se můžete také na 
 

HOLOVOUSKÝ JARMARK 
Prodejní stánky pěstitelů z Podkrkonoší s nabídkou produktů ekologického ovocnářství 

- stromků, kvalitního ovoce a zeleniny, květin, 
výrobků z ovoce a medu, další dobroty a výrobky řemeslníků.  
Připravena bude i ochutnávka a prodej regionálních potravin.  

 

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je DOBROVOLNÉ. Těšíme se na Vaši účast! 
  

 
 

www.holovousy.cz 

15:50 Předání certifikátů  

            „PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®“ 
 

16:10  Dogdancing – taneční vystoupení  

      Zuzky Kvasničkové s psí slečnou CARRIE 
 

16:25 Bubnování v kruhu – pro děti i dospělé 
 

17:25 Saxofonista – David Wiljo Kangas 
 

18:25 Žonglování se skupinou Ascarya 
 

19:10 Ohňová show 
 

19:25 Tančíme s kapelou Levou rukou band 
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