21. 6. 2019 pátek SRAZ RODÁKŮ

22. 6. 2019 sobota - Infocentrum

15:45 Sraz rodáků u nádraží
16:00 Prohlídka budovy Mateřské školy
16:40 Prohlídka Sportovní haly
17:20 Prohlídka budov Základní školy
17:50 Odjezd autobusu od budovy ZŠ
do Šťáhlavic

9:00 Pietní akt u pomníku na návsi
9:20 Křest nové knihy o historii obce Šťáhlavy za účasti
autorů, slavnostní zahájení výstavy
10:50 Odjezd autobusu od Infocentra na prohlídku zámku
11:00 Prohlídky zámku Kozel – pouze RODÁCI

Možnost přistoupení do autobusu kdykoliv a kdekoliv
pro každého

17:52 Odjezd autobusu z Husovy ulice
18:00 Zahájení kulturního programu na sále
ve Šťáhlavicích
Promítání historických i současných fotografií, Perla,
Perla revival

22:10 Závěr pátečního setkání
22:20 Odjezd autobusu
zastávka Šťáhlavy - Husova ulice, u nádraží,
u Olympie Plzeň
Zájem o celý sraz rodáků, ale i o dílčí akci pořádanou
v rámci srazu rodáků je nutné nahlásit na matrice
obce nebo na e-mail rodaci@stahlavy.cz.

Výstava starých fotografií a kronik
v Infocentru
sobota 22.6.
9.30 -19.00
neděle 23.6.
10.00 -17.00
pondělí 24.6. – pátek 28.6. 16.00 -18.00

Na výstavě bude v prodeji nová kniha
o historii Šťáhlav a upomínkové předměty

OD 11 hodin
Cattering SDH Šťáhlavice
Skluzavka MIKY (maxi)

22. 6. 2019 sobota - louka u řeky za mostem
11:00 Zahájení historických oslav na louce
tržiště, dětské atrakce, historické ležení z doby Karla IV.
11:00 Hudební skupina PF Band
12:30 Dětský pěvecký sbor s doprovodem skupiny PF Band
13:30 Příjezd družiny krále Karla IV. do Šťáhlav,
slavnostní průvod obcí
14:00 Slavnostní zahájení
převzetí klíčů od obce z rukou starosty, scénické
připomenutí první zmínky o obci Šťáhlavy, půjčka peněz
králi od kladrubského opata, verbování vojska na cestu
do Říma…. Sordem šerm, Gloria tanec, Gotika šerm
královští šašci Jürgen a Francois, Lancea šerm
Elthin - koncert
17:00 Jezdecký rytířský turnaj
Gloria tanec, Sordem šerm
Strašlivá podívaná – koncert
19:10 Ukončení historické části programu,
uzavření dětské zóny a tržiště
21:00

Extra Band revival

