SRAZ NAPLAVENIN A USAZENIN DOBŘÍKOVA
ČTVRTEK – 28. 9. 2017 – 14:00
------------------------------------------------------------------

STRUČNÝ PROGRAM SRAZU – ČTVRTEK 28. 9. 2017
14:00 – slavnostní přivítání naplavenin, usazenin a ostatních druhů
Na začátek přivítáme všechny naplaveniny, usazeniny a ostatní Dobříkovské horniny.
Podle toho, jak budou jednotlivé naplaveniny a usazeniny ostýchavé, v jaké budou náladě
a jak se budou cítit se bude odvíjet také toto přivítání. Ale nebojte se, kdo nebude chtít
promluvit, nebude k tomu nucen – tedy kromě pana starosty, ten bude mluvit tak či tak.
14:15 – 16:44
ČESKÁ MUZIKA S HARMONIKOU
K poslechu a dle nálady klidně i k tanci nám zahraje Česká muzika s harmonikou – hrají
české, moravské a slovenské lidové písničky k tanci a poslechu.
PROSTOR PRO OSOBNÍ PŘÍBĚHY NAPLAVENIN A USAZENIN
Během celého odpoledne chceme dát také prostor pro osobní příběhy naplavenin,
usazenin, rodáků a dalších……
Pokud se s námi chcete podělit o svůj osobní příběh Dobříkovské naplaveniny nebo
usazeniny, tak neváhejte. Toto je prostor pro Vás a pro nás všechny, abychom se lépe
poznali.
PŘEDSTAVENÍ NOVÉ PUBLIKACE O DOBŘÍKOVU
Rádi bychom Vám představili novou publikaci o Dobříkovu, která by určitě neměla chybět
v knihovničce každého Dobříkovského rodáka, naplaveniny, usazeniny, přítele, badatele či
jen obyčejného návštěvníka Dobříkova.
Bude možné zhlédnout ukázku z připravované knihy, jejíž slavnostní uvedení na
Dobříkovský trh je plánováno na 17.listopadu 2017 v den 28.výročí Sametové revoluce.

Co je to naplavenina? Naplavenina je vrstva, která se ukládala v dlouhém časovém
období………až se stala usazeninou?
Co je to usazenina? Usazenina neboli sedimentární (neplést se sentimentální) hornina či
usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním
zvětralých úlomků
Tak začíná jedno z odborných pojednání o naplaveninách, ale my známe ještě jedno
vysvětlení a to, že tak nazýváme přistěhovalé, přivdané, přiženěné, či jinak získané
obyvatele naší vísky. Hned v úvodu musíme uvést, že „naplaveniny“ jsou pro nás většinou
přínosem a rozhodně bychom bez nich nebyli tam, kde jsme teď, tedy se jedná spíše o
ocenění, ne nějakou pohanu.
Ale teď vážně. Kdekdo má sraz rodáků. Nic proti tomu, ale sraz naplavenin? Ano chceme
odlehčit těm stydlivějším setkání s námi domorodci. Často tady potkáváme některé nové,
ale neznáme se. Tak se potkejme 28. září ve 14:00 na hřišti Za kostelem – bližší
informace na druhé straně.
Na viděnou s Vámi všemi se těší Organizační výbor SPRDNI
(Spolku PRo Dobříkovské NaplavenIny)

EXHIBICE DOBŘÍKOVSKÉHO ZEKONA
Uvidíte, co jste ještě neviděli a nebudete věřit svým očím. Takového siláka jsme tu
v Dobříkově dlouho neměli, pokud vůbec někdy. Síla tohoto Dobříkovského rodáka Vám
vyrazí dech. Přijďte a uvidíte, co tento mladík všechno dokáže.
17:00 – 20:00 – DUO KOUPILOS
Hudební ‚ZLATÝ HŘEB‘ celého odpoledne. Toto hvězdné duo hraje hudbu mnoha žánrů
a tváří.
Samozřejmostí je, že Vás nenecháme o žízni a hladu. Program se uskuteční za každého
počasí – předpověď pro Dobříkov je dobrá. Změna programu vyhrazena.
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