
 

 

Hlavní cena 

- POBYT 

V CHORVATSKU 

pro dvě osoby, televizor, 

sekačka atd.

MS JEZEVEC CHORNICE pořádá

19. SPORTOVNĚ DĚTSKÝ DEN

& PYTLÁCKOU NOC
dne 19. - 20. 7. 2013

v areálu hřiště a okolí v Chornicích 
(koná se za každého počasí)

zvěřinové klobásy, kančí guláš, kančí řízek, 
grilované kuřecí steaky, prase na rožni

Pátek 19. 7.  IV. PYTLÁCKÉ ROCKOVÁNÍ
20.00		 Taneční	zábava	-	kapela KROUNEX 
21.30  Koncert skupiny 

Sobota	20.	7. VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Děkují všem sponzorům, jejichž seznam bude prezentován na akci.

Obec Chornice

VSTUP 99 Kč

Celodenní 

soutěže o ceny

Font: Montalban

DVEŘE   ZÁRUBNĚ

prodej 

od 12 hod.

hity 
Svařák,	
Pověste	ho	vejš	...

Stanové městečko

v areálu zdarma

 12.00 Skákací hrad, skluzavka, dětský kolotoč, trampolína, výstava papírových modelů   
  sourozenců Vašíčkových, projížď ky na koních (od 16.00 hod.)

od 13.00 do 15.00  Dětský den - dětské soutěže o ceny,  střelba ze vzduchovky
 13.00 Fotbalová utkání starších pánů  CHORNICE - KARVINÁ  - JEVÍČKO  
 od 13.30    Firma JET ARROWS - modeláři
  Vystoupení a přehlídka 5 ks vrtulníků, předvedení turbínového 
  vrtul. pouze 2 ks  v ČR, ukázky video záznamu z akce, předvedení 
  autíček s možností zapůjčení dětem, jízdy na čtyřkolce
 14.00 Malování na obličej a tetování pro děti

     14.30 Seskok parašutistů Skuteč
 15.00 Vystoupení motocyklového kaskadéra 
  Lukáše Petráčka z teamu Crazy day  (8x mistr ČR 
  v trialu, 3. místo z ME a účastník světové kask. show v Praze)

 15.30 Vystoupení profes. motocyklových kaskadérů 
  v postavách Pata a Mata na skútrech
 16.00 Ukázka hasičské techniky Hasiči Jevíčko, pro děti pěna
     16.15 Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR Svitavy

 16.45 Vystoupení kaskadéra, fakíra a rekordmana Petra Fiedora  
  - držitel 31 českých  světových rekordů, desítek zápisů v Guinnessově knize rekordů
 17.15 Vystoupení motocyklového kaskadéra Lukáše Petráčka
 17.45 Vystoupení prof. motocyklových kaskadérů - show v synchro jízdě na s. motocyklech

    19.00  Pytlácká zábava s kapelou DEFEKT  a KROUNEX      
         VSTUP ZDARMA


