14. ročník
Slavnosti se konají pod záštitou
Karla Schwarzenberga,
poslance Parlamentu ČR

•

Pořadatel:

2017

Městská část Praha-Zbraslav
Generální SPonZor:

UJP Praha a. s.
jsou věnovány památce dědičky slávy a hrdosti
Přemyslovců, významné kulturní osobnosti,
královně české a polské, velkovévodkyni lucemburské elišce Přemyslovně, matce otce
vlasti císaře Karla iv. pohřbené na Zbraslavi
(*20. 1. 1292 až †28. 9. 1330).

Hlavní SPonZoři:

restaurant Barabizna,
velkotržnice lipence s. r. o.
výZnační SPonZoři:

FiScaliS s. r. o., Serge Borenstein,
1. Zbraslavská realitní s. r. o.

c

elý český národ se domnívá, že bude
přešťastný, jestliže si zaslouží míti
místo moudrého otce tuto dceru po
otci pozůstalou za paní a královnu. a abych
vydal svědectví pravdě, dívka tak veliké rozšafnosti a tak dobré spořádanosti, jako je
tato, měla by býti přivedena z nejzazších
končin světa, aby skrze ni opět povstala
země opuštěná, a tato je zrozena k tomu,
a snad to tak rozhodl Bůh, že po zániku
mužského královského rodu má nyní býti
skrze tuto útlou dívku království, jež kleslo,
zavázáno, aby opět
povstalo.

•

SPonZoři:

od pondělí
2. října do neděle
8. října

MaPol, s. r. o., Zbraslavská lékárna s. r. o.,
vojkovská a spol., lanovody, v.o.s.,
Provozovna služeb Zbraslav spol.s. r. o.,
leroS s. r. o.

Petr Konrád, opat zbraslavský
L. P. 1309 při návštěvě římského krále
Jindřicha VII. Lucemburského

•

Květinový SPonZor:

•

Květiny Yveta
Mediální Partner:

ZBraSlavSKé novinY

R E S TAU R A N T – CA F É

Mše svatá za Elišku Přemyslovnu
bude sloužena v kostele sv. Jakuba
Staršího na Zbraslavi

n e d ě l e 8. ř í j n a
o d 11 h o d i n
Grafika a sazba: Cherm, www.cherm.eu

ProGrAM :

Pondělí 2. října

Sobota 7. října

▷ Zahajovací koncert Frangula Chorus

▷ Divadelní představení pro děti:

na Havlíně
Zpívá ženský sbor Frangula chorus,
sbormistryně Zuzana Krušinová
Kostel sv. Havla, od 18:30 h

Turnaj krále Karla
Studio damúza
divadlo Jana Kašky, od 10 h

Úterý 3. října

▷ Rokování o náměstí
Moderovaná debata o úpravách a rozvoji
náměstí
Městský dům, od 17 h
Středa 4. října

▷ Za Přemyslovci a Lucemburky
na Staré Město pražské
Kulturněhistorická vycházka s průvodcem
Sraz v 15 h před domem U Kamenného
zvonu na Staroměstském náměstí
čtvrtek 5. října

▷ Divadelní představení Noc na Karlštejně
divadlo Jana Kašky, od 19:30 h
Pátek 6. října

▷ Koncert pro královnu  Pražské kytarové
kvarteto
Úvodem vystoupí žáci ZUŠ Zbraslav 
vítězové soutěží
Královský sál zbraslavského zámku, od 19 h

▷ Historický průvod
Příjezd princezny elišky Přemyslovny
a průvod s královskou družinou
a hudebníky
vychází se ze Slunečního města ve 14 h

•

Letošní představitelkou
Elišky Přemyslovny je
Julie Musilová,
čestnou stráž u královských hrobů
drží Jiří Sigmund Mašek
•

Změna programu vyhrazena

▷ Obrazy ze středověkého života
Hudba, tanec a souboje rytířů, středověké
tržiště, ukázky řemesel a další bohatý
program a občerstvení
Prostranství před dětským domovem
charlotty Masarykové, od 14 h do 19 h
neděle 8. října

▷ Mše svatá věnovaná Elišce Přemyslovně
Kostel sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi,
od 11 h

▷ Odpoledne otevřených dveří Divadla
Jana Kašky spojené se závěrečnou tečkou
za 14. ročníkem Slavností a s malým
zábavným programem a občerstvením,
zahraje zbraslavská jazzová kapela
K & H Band
divadlo Jana Kašky, od 16 h do 20 h

D o Z V U k Y S LAV N O S T Í
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
2017:

Putování ve stopách opata
konráda a svatebního poselství
Elišky Přemyslovny
Zájezd do Burgundska od čtvrtka 26. října
do pondělí 30. října
 Program zájezdu a přihlášku získáte
na e-mailové adrese:
kultura@mc-zbraslav nebo v podatelně
úřadu Mč Zbraslav.
 Uzávěrka přihlášek je 10. října.

