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Ve znaku kalich, v kalichu víra,

jen pravda irítezí, v pravdě je síla.
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Česko německá divadelní hra

"KALICH PRO MISTRA JANA"
Autor Peter Klewitz
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HUSITSKÉ OSLAVY
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k 575.výroéí bitvy husitů u Tachova
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Epizoda z cesty reformátora Jana Husa do Kostnice
r. 1414.
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"... Vězte, že nikdy necestuji s hlavou překrytou kápí,
nýbrž s tváří zcela odhalenou.
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Když jsem opustil Čechy, očekával mne již před městem
Barnau farář se svými pomocnými duchovnimi. Přijal,
spolu s nimi, celé učení velmi přátelsky a prohlásil, že
vždy zůstane mým přítelem.. ." (ukázka ze hry)
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Propagační jízda husitského vozu
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(FAHRT DĚS HUSSITENWAGENS)
Úterý 13.8.
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16.30 Zahájení propagační jízdy husitského vozu

Th

s Mistrein Janem Husem
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- nám. Bamau, vůz pokračuje po trase
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- st. hranice - Halže
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Středa 14.8.
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Halže, Chodský Újezd, Jadruž, Planá,
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Černošín

Čtvrtek 15.8.

Čemoěín, Svojšín, Ošelín, Kurojedy, Bor
Pátek 16.8.
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16. a 18. srpna 2002

Bor, Staré Sedliště, Tachov
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Podporováno Fondem malých projektů
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My ;nka křížové výpravy proti českým kaprům
la v německé říši ani u papežského či Zikmund va

Město Tachov
Vás srdečně zve na

ne

'ora

v polovině dvacátých let 15. století nijak no^

Vojska přicházela do Čech ve znamení kříže s větším či
menším bojovým odhodláním a předem přesvědčena,
že jejich početní převaha rozhodne. Pokaždé se
účastníci výprav zmýlili, ale přesto se nepřátelé
husitství nevzdávali nadějí na úspěch. V květnu 1427
rozhodl říšský sněm ve Frankfurtu podniknout

4. křížovou výpravu do Čech. V době od 11. do

HUSITSKÉ OSLAVY 2002
k 575. výročí bitvy husitů u Tachova
ve dnech 16. -18. srpna 2002
Pátek 16.8.
17.30

PŘÍJEZD HUSITSKÉHO VOZU

náměstí

a připojení kostýmovaného průvodu
k burcování Tachovanů

13. července překročil hlavní proud křižáckého vojska,
vedený arcibiskupem Ottou Trevírským, českou hranici
nedaleko Tachova a rozložil se u Plané. Druhý vojenský
proud, vedený ambiciózním Fridrichem Braniborským
se s vojsky Otty Trevírského spojil teprve při obléhání

Sobota 17.8.

Stříbra dne 23. července. Neukázněnost a rivalita

10.00-20.00 HISTORICKÝ JARMARK

křižáckých vojsk způsobily, že se veliteli neovládané
masy daly náhle na ústup k Tachovu ještě dříve, než se
husitská vojska objevila.
V neděli 3. srpna se prchající křižáci objevili v Tachove.
Ve městě a jeho okolí část vojsk přespala. Následujícího
dne vystoupil papežský legát s knížaty na vrch u
Tachova, kde přesvědčil část velitelů o nutnosti svést
bitvu. Po zneuctění a poškození posvátné korouhve s
Kristem, vynesené na vrch, se vydala převážná část
knížat se svými vojsky na ústup. To se již k Tachovu
blížily předvoje husitských vojsk. 11. srpna, když město
ze čtyř stran zapálili smolnými věnci, se husité
odhodlali k zteči a podařilo se jim vniknout do niěsta.
Část obránců města se bránila až do 14. srpna, pak se
vzdala. Po několika dnech husitská vojska odtáhla a
vydrancované město a hrad obsadila sirotčí posádka,
které velel hejtman Bůžek ze Smolotel.
Porážka 4. křížové výpravy zanechala ve vědomí

louka

s programem

Vysoká

(HISTORISCHER MARKT)

(ANKUWTDES HUSSITENWAGENS
UND
WACHRUTTELN DER TACHAUER)

městské (FEUERWERK AN DER STADTM.AUER)

hradby
23.30 - 24.00 SCÉNICKÝ OHŇOSTROJ
s hudebním doprovodem
městské hradby- Zámecká úl.
(křižovatka u parku)
Neděle 18.8.

10.00 -16.00 HISTORICKÝ JARMARK
louka s dobovým programem

Vysoká (HISTORISCHER MARKT)
14.00 -14.30 Opakování česko - německé divadelní hry

12.00 -13.00 DOBOVÝ PRŮVOD
(H1STORISCHER UMZUG)
po trase - louka Vysoká - úl. Pobřežní,
Rokycanova, Zahradní, B. Němcové,
náměstí Republiky, Prokopa Velikého,
Zámecká, Pobřežní, louka Vysoká

14.00 -15.00 BITVA U TACHOVA (rekonstrukce )
louka

23.10 - 23.30 OHŇOVÁ SHOW

fGRO/?E SCHLACHTAM HOHEN STEIN)

Vysoká
20.00 - 02.00 MĚŠŤANSKÝ BÁL s programem
nádvoří

(MITTELALTERLICHER BALL

zámku

1M SCHLOfiHOF)

21.00 - 21.30 "KALICH PRO MISTRA JANA"

nádvoří "KALICH PRO MISTRA JANA"
zámku (EIN KRUČ WEIN FŮR MAGISTER HUS)
Další dopňkové akce:
* výstava květin a výtvarných prací Vendiho Hůrky
a Aleny Burešové - zámecký mlýn
* kolotoče, houpačky a další pouťové atrakce
(škvárové hřiště)
* okresní soutěžní přehlídka mladých chovatelů
(výstavní hala - Chodská ulice)
* přehlídka tachovských hudebních skupin
(Excentr, Nová Tvář, Bez Názvu, S.I.S, New Morning,
Soda - & - Ton)
- sobota 17.8. ve 20.00 - louka na Vysoké
Vshipné:
Rodinná vstupenka na celý den na louce
120,- Kč v předprodeji 80,- Kč

nádvoří česko - německá divadelní hra

l osoba 60,- KČ 40,- Kč

obyvatel západních Čech své stopy. Myšlenka

zámku (EJN KRUČ WEIN FŮR MAGISTER HUS)

l dítě do 15 let 30,- Kč 15,- Kč

vzpomenout na porážky křižáků u Tachova se vynořila
v roce 1927, kdy od této události uplynulo 500 let. Snad
nejslavnější charakter mělo 530. výročí tachovské bitv
.u 1957. Tyto slavnosti poprvé přerostly ráj

22.45-23.10 NOČNÍ PRŮVOD (FACKELZUG)

okr

ju a kraje. Vyhnání křižáků z Čech roku 14^ má

své (|valé místo mezi významnými daty českých (^|jin.
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po h-ase louka Vysoká, úl. Pobřežní,
Zámecká

měšťanský bál 120,- Kč 100,- Kč
neděle (bez ohledu na věk) -1 osoba 15,- Kč
Zahájení předprodeje od 10.7. 2002
v Informačním centru McKS Tachov, tel. 0184/723740

