
za účasti představitelů církví, které zastupují:

Program oslav po celý den
od 10,00 – 18,00 hodin
10:00 - 17:00 Středověké stánkové městečko a keltská vesnička

– ukázky zručnosti řemeslníků různých profesí
Rytířská družina - rytířský stan, střelba z luku a kuše

10:00 - 18:00 Předvádění automobilů značky ŠKODA
- předváděcí jízdy
- autodráha – modely aut – závody pro děti
- balónky plněné heliem

10:00 - 18:00 Park Boheminium - expozice památek ČR
- po celý den vstup za dětské vstupné - možnost opakovaného

vstupu na program v parku Boheminium

11:00 Dětské divadlo Z BEDNY - dětský program v parku Boheminium

12:30 Vystoupení souboru “DUDÁCI Z ČESKÉHO LESA”

13:00 Přepadení keltské vesničky – dobový příběh

13:30 Verbování dětí centurionem do římské legie - akce pro děti

13:00 - 13:45 Velkolepá “Spanilá jízda motorkářů”
městem na Krakonoš

14:00 Vystoupení souboru HEROLD – ukázky šermířských soubojů

14:15 Vystoupení souboru “DUDÁCI Z ČESKÉHO LESA”

14:30 Slavnostní fanfáry – příjezd družiny sv.Václava

15:00 Připomenutí státního a křesťanského svátku Svatého Václava:
- společná modlitba

15:30 Vystoupení souboru HEROLD – bubenická a vlajková show

15:45 Vystoupení souboru “DUDÁCI Z ČESKÉHO LESA”
Slavnostní odhalení modelu památného hradu Přimda
v parku Boheminium

16:15 Dětské divadlo Z BEDNY

17:00 - 20:00 Závěrečný koncert
country skupina „Starší páni Tachov “
Volná zábava u ohně, opékání špekáčků

Filip Zdeněk Lobkowicz,
opat tepelský
Řehoř Urban,
farář mariánskolázeňský

Kryštof,
emeritní arcibiskup Pravoslavné církve
Josef Hauzar,
farář a kancléř Pravoslavné církve

Daniel Matouš,
farář Církve českobratrské evangelické
Stanislav Šmrha,
kazatel Církve křesťans. společenství

Pořádají:
Hotel Krakonoš s.r.o., Město Mariánské Lázně, park Boheminium Mariánské Lázně,
Jezdecká škola Mariánské Lázně; AUTOspektrum 2000, s.r.o.,
Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o., Technický a dopravní servis s.r.o.

DOPRAVA: Kabinková lanovka od 9,30 - 18,00 hod. Po celý den autobusy MHD - linka č. 13.
Jízdy historických autobusů Karosa ŠL 11a Škoda 706 - speciální jízdní řád - přímá linka č. 1:
každých 30 min. od 9,55 do 18,45 hod. po trase Ant. pramen - nádraží - Husova - Chebská - Hlavní -
Centrum - Krakonoš a zpět . POZOR! Omezené možnosti parkování na Krakonoši.


