
Mediální partneři:

15. ročník festivalu slivovice

Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 30,- Kč 
v ceně vstupného jsou poukázky na košt slivovice

 (od 10 do 14 hod. v Pálenici STILL od 18-ti let)  a kalendářík na rok 2014

Obec Biskupice a místní pálenice STILL s.r.o.  si Vás v rámci akce Programu pro obnovu venkova dovolují pozvat na

DOPROVODNÝ PROGRAM
Po celý den možnost navštívit pálenici, košt slivovice, skákací hrad, šlapací minikáry  
pro děti i dospělé, malování na obličej, třpytivé tetování, ukázky vojenské historické  
techniky s možností projížďky, projížďky v koňském spřežení z Osady Lípa,  
výhry v bohaté tombole s atraktivními cenami, umělecká řemesla, stánkový prodej, 
atrakce pro děti. Možnost shlédnout největšího pleteného proutěného velikonočního 
zajíce, pomlázku a vejce v ČR.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.  
Děkujeme všem sponzorům. 

KALÉŠEK
„OD PÁLENICE K PÁLENICI“

a 12. ročník jízdy velocipedistů  sobota 5. října 2013

informace na www.biskupice.cz

Palírna STILL - občerstvení po celý den, hudební produkce a košt slivovice (zdarma od 10 do 14 hod.)

Areál JZD - řemeslné trhy, lidová řemesla,  výstava motocyklových veteránů, expozice muzea 
historických kočárů Čechy pod Kosířem s mluveným slovem, od 14 hod. kovářská dílna s podko-
váním koně, možnost jízdy na koni, kolotoč, nafukovací skluzavka, od 13:00 Holóbkova mozeka, 
16:00 Bob Senclark, 19:30 Bob Senclark, 21:00 Road from city, Makumbas.

Dům čp. 4 
Výstava o obci spojená s výstavou drezín Ivana 
Křivánka, hanácké folklór, kroje, mluvené slovo 
v hanáčtině ve 13.30 hod., 14.30 a 15.30 hod. 
Prodej upomínkových předmětů z Biskupic 
a Biskupického kaléšku, turistické razítko.

10.30 Zahájení, přivítání oficiálních hostů, slovo starosty

11.30 Společný odchod (odjezd) k pálenici v průvodu, 

 hraje Malohanačka

11.45 Košt v pálenici za hudební produkce kapely

13.00  Start silničního závodu historických velocipedistů 

 v Jevíčku

12.30 Promenádní koncert Malohanačky

13.00 Vystoupení country MŠ Jevíčko

13.30 Klaun Bublín – bublinová show

14.00 Pohádka divadla Kamarádi Brno

15.00 Silová exhibice siláka Franty – nástupce 

 legendárního Franty Kocourka

15.30 Vystoupení baviče a imitátora Libora Pantůčka

16.15 Jízda elegance

16.30 Vyhlášení výsledků silničního závodu,     

 vyhlášení vítězů Kaléšku

17.00 Divácká soutěž – košt a poznávání pálenek

18.00 Koncert Deep Purple revival

21.00   Taneční zábava EPICENTRUM na návsi

 pořádá Hospoda U Zechů a AVZO Biskupice

PROGRAM moderuje Vojta Polanský

Biskupické

Hlavní ceny v tombole:
LED televizor, tablet...

MAS
Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s.


