
 
Společnost Hotel Krakonoš s.r.o. Vás srdečně zve   

na 
  

V. Svatováclavské setkání lidí dobré vůle 

dne: 29.9.2012, 
které se koná v parku hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních od 10,00-18,00 hod 

za účasti představitelů církví, které zastupují:

 Arcibiskup pražský Kryštof, metropolita českých zemí a Slovenska 

 Filip Zdeněk  Lobkowicz, vikář chebský a farář tepelský 

 Vladimíra Bělunková, farářka Církve československé husitské 

 Josef Hauzar, farář a kancléř Pravoslavné církve 

 Daniel Matouš, farář Církve českobratrské evangelické 

 Stanislav Šmrha, kazatel Církve křesťanských společenství 

Program:
10:00             Středověké stánkové městečko a keltská vesnička 

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

10:00              Zahájení svatováclavských letů helikoptérou                   
10:30 – 11:30   Dětské divadlo V BEDNĚ. 
11:30 a 12:30   Vystoupení souboru středověké hudby.               
13:00               Dětské divadlo V BEDNĚ. 
13:00  Přepadení keltské vesničky – dobový příběh 
13:30                Odhalení nového modelu „Kostel na Budči“ 

- místo studia Sv. Václava.    
   13:30  Verbování dětí centurionem do římské legie – AKCE PRO DĚTI  

14:00                Vystoupení souboru HEROLD – ukázky šermířských soubojů. 
                                                     Vystoupení dobové orientální tanečnice.                            

14:30                Slavnostní fanfáry –příjezd družiny sv. Václava. 
15:00                Připomenutí státního a křesťanského svátku Svatého Václava:  

- společná modlitba.  
- slavnostní odhalení sochy Panny Marie Lurdské  

z let 1915 a grotty-kapličky. 
                                                                   Vystoupení souboru středověké hudby  

15:45                Vystoupení souboru HEROLD – bubenická a vlajková show. 
16:30                Vystoupení mládežnického dechového orchestru a 

mažoretek  z Mariánských Lázní.                               
    17:00 – 20:00  Závěrečný koncert country skupiny „Starší páni Tachov“. 
                                                                   Volná zábava u ohně, opékání špekáčků. 

18:00 Vyhlášení nejhezčí masky PRINCEZNY a RYTÍŘE 

PO CELÝ DEN  OD 10,00 – 18,00 hodin 
 předvádění modelů značky  ŠKODA, předváděcí jízdy  

 skákací hrad pro děti – PARTY ŠAŠEK 

 autodráha – modely aut – závody pro děti 

 ukázky hasičské techniky 
 

Doprava MHD –   autobusy, lanovka, minivláček,  
historický autobus – oslava 110 let MHD ve městě 

Spolupořadatelé: Město Mariánské Lázně, park Boheminium Mariánské Lázně,  
Jezdecká škola Mariánské Lázně, AUTOspektrum 2000, s.r.o., 
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. 


