
 
PROGRAM NA 21. CÍSAŘSKÝ DEN 

sobota 24. 8. 2013 
 
 

TRIBUNA – hlavní scéna: 

 
10.00 hod.         SPEKTÁKL (Arcus, kejklíři, šašek,trubači)  

– zahájení purkmistr a starosta města 

10.20 hod.           hudební skupina - Arcus 
11.00 hod.        tance – Hortus Gratiae 

11.15 hod.        šerm - Ganancia 
11.25 hod.        fakírská show - Inflamenus 
11.50 hod.        hudební skupina - Braagas 

12.20 hod.         šermířské divadlo – Zubři 
12.30 hod.         tance – Hortus Gratiae 

12.50 hod.         hudební skupina - Arcus 
13.15 hod.         kejkle – Wagabundus Collective 
14.00 hod.  CÍSAŘSKÝ PRŮVOD - CEREMONIE  

15.15 hod.  hudební skupina - Innamorata 
15.40 hod.  fakírská show - Inflamenus 

16.05 hod.  kejkle - kejklíř Půpa 
16.30 hod.  šermířské divadlo – Zubři 
16.50 hod.  hudební skupina - Braagas 

17.20 hod.  kejkle - Ovis Jokulatores 
17.40 hod.  módní přehlídka – Hortus Gratiae 

19.00 hod.  hudební skupina - NaVostro 
20.15 hod.  hudební skupina - Arcus 
21.10 hod.  ohňová show 

VEČERNÍ CEREMONIE  
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

TRŽIŠTĚ – Mírové náměstí: 

 
10.50 hod.         ukázky práva útrpného – Kat Maté 
11.10 hod.         divadlo - BezeVšeho 

11.45 hod.        šerm - Armatus 
12.15 hod.   kejkle – Wagabundus Collective 

13.40 hod.         ukázky práva útrpného – Kat Maté 
15.30 hod.         ukázky práva útrpného – Kat Maté 
16.00 hod.         divadlo - BezeVšeho 

17.15 hod.         šerm – Armatus 
18.10 hod.         ukázky práva útrpného – Kat Maté 

18.30 hod.         divadlo – BezeVšeho 
 
 

KOLBIŠTĚ  - Smetanovy sady: 
 

11.00 hod.         Al Rašíd  
– po celý den netradiční atrakce pro malé i velké  

11.10 hod.         hudební skupina - Innamorata 

11.30 hod.         šerm - Lepus 
11.50 hod.         jezdectví – Česká Barokní Společnost  

12.00 hod.         ukázky střelby z dobývacího praku - Ganancia 
12.15 hod.         ukázky jezdectví – manželé Parohovi    

12.45 hod.         ukázky sokolnictví – Česká Barokní Společnost   
13.05 hod.         kejkle - Ovis Jokulatores 
15.30 hod.         hudební skupina - Arcus 

16.00 hod.         šerm - Lepus 
16.20 hod.         příjezd Císaře Karla IV. na kolbiště    

16.30 hod.         Česká Barokní Společnost – program pro císaře  
17.00 hod.         rytířský turnaj na koních – Normani 
18.00 hod.         ukázky sokolnictví – Česká Barokní Společnost  

18.20 hod.         ukázky střelby z dobývacího praku - Ganancia 
18.35 hod.         hudební skupina - Braagas 

 
 

Změna programu vyhrazena. 


