
Mediální partneři:

Hlavní cena v tombole

 - zájezd do Chorvatska 

pro 2 osoby

      
10.30  Zahájení - dechová hudba MALOHANAČKA, mažoretky 
 a nástup všech účastníků – velocipedistů, rozdání kaléšků a přípitek

11.00  Společný průvod k dolní pálenici

11.30  Společný odjezd velocipedistů ke startu do Jaroměřic

12.00  Start časovky velocipedistů 
  kategorie:  1. plášťová kola – muži
   2. plášťová kola – ženy
   3. vysoká kola – společně muži + ženy
   4. kuriozity a dreziny

13.00 Vystoupení MELODY GENTLEMEN Lednice 
 - perličky stříbrného plátna 

14.30  Klaun Bublín – bublinová show

15.00  Vyhlášení nejlepšího voňavého moku 
 před porotou, dražba vítězných vzorků ve prospěch 
 Oblastní charity Moravská Třebová - zařízení Domeček

15.30  Výběr velocipedistů všech kategorií o nejpomalejší 
 jízdu na velocipedu

16.30 Vyhlášení vítězů všech soutěží velocipedistů

17.30 Jízda elegance 

18.00   Tradiční pasování vrchního kaléšníka 2012 
 rytířem Modré trnky Valašského království F. Segradem

19.00  Živá hudební produkce na návsi

stodola na Statku
10.00  Country kapela Kázeň
20.00   Taneční zábava se skupinou EPICENTRUM

pálenice STILL
10.00  Kapela Karanténa
 pečené prase

13. ročník festivalu slivovice

  moderuje Vojta Polanský

Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 30,- Kč 
v ceně vstupného je kalendářík na rok 2012 a poukázka na košt slivovice 
pro prvních 2000 návštěvníků starších 18-ti let. 
Poukázka na košt platí do 15. hodin 

Obec Biskupice ve spolupráci s místní pálenicí STILL s.r.o. Biskupice 
si Vás v rámci akce Programu pro obnovu venkova 

dovolují pozvat na

koná se pod osobní záštitou hejtmana  Pardubického kraje  Mgr. Radko Martínka  

a 10. ročník jízdy velocipedistů  

„OD PÁLENICE K PÁLENICI“

Výstava historických trojkolek  
spojená s výstavou o obci Biskupice 
v sále domu p. Valoucha čp. 4  22. 9. – 1.10. 2011

program na návsi

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Možnost navštívit pálenici s koštem slivovice zdarma,  skákací hrad pro děti zdarma, šlapací minikáry pro děti 
i dospělé, ukázky vojenské historické techniky s možností projížďky,  projížďky v koňském spřežení 
z Osady Lípa zdarma, lidová řemesla, umělečtí kováři, soutěže pro děti - střelba z kuše  (vystavení certifikátu 
zbrojnoše), stánky s farmářskými výrobky, předváděcí prodejní akce výrobků STIHL, výhry v bohaté tombole  
s atraktivními cenami. Možnost shlédnout největší  pletené proutěné  velikonoční vajíčko (výška 283 cm, 
obvod 432 cm a průměr 138 cm)

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.  Děkujeme všem sponzorům. 
informace na www.biskupice.cz

Živé vstupy z Kaléšku
104,7 FM • 102,4 FM • 98,6 FM

Janem Rosákem

Po celý den bohaté občerstvení, zabíjačkové speciality.

KALÉŠEK
Biskupické

v sobotu 1. října 2011


