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Chráněné dílny Kopeček, Sdružení Neratov, z.s.
Bartošovice v Orlických horách

PROGRAM
 
1100 hod. - zahájení
 
1200 hod. - „MIFO band“- dixieland
 
1400 hod. - „CK band Choceň“- bluegrass, country

1530 hod. - „Divadlo Koula“- Pohádka o Sněhurce 
  
1700 hod. - „Lokálka“- folk, country

1930 hod. - „Echt“- pubrock 

2100 hod. - „Lucrezia“- ohňová show

2130 hod. - Ohňostroj
2200 hod. - „České srdce“- keltský rock
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KOPEČEK 2018
     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

    Pod záštitou senátora 

    JuDr. Miroslava Antla
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Pivovar Jelen Letohrad 

Občerstvení zajištěno po celou dobu konání akce.
Změna programu vyhrazena.
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DOPROVODNÝ PROGRAM:
Řemeslný jarmark s ukázkami řemesel.
Představí se i jiné chráněné dílny, řemeslníci a prodejci
držitelé certifikátu "Orlické hory-originální produkt".
Ochutnávka vín Vinařství Soják Polešovice.
Skákací hrad a trampolína pro děti.
Okružní jízdy povozem s poníky "Pony time".
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Vstupné dobrovolné

SPECIÁLNÍ NOČNÍ
AUTOBUSOVÁ LINKA

Bartošovice v O. h. - Rokytnice v O. h. - Kunvald - Žamberk

2130 hod. a 2400 hod.
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