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POZVÁNKA DO MĚST 

CHEB A TIRSCHENREUTH 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Mìsta Cheb a Tirchenreuth Vám v letošní letní turistické sezonì spoleènì nabízejí své 
kulturní programy plné spoleèenských akcí, výstavních projektù, koncertù, soutìží 
a workshopù pro dìti i dospìlé.  
Chceme co nejsrdeènìji pozvat obyvatele i návštìvníky tìchto mìst k vzájemné 
návštìvì. Pojeïte se podívat ke svým sousedùm, jak se umí bavit. Nebo ještì lépe, 
pojïte se bavit všichni spoleènì. Náš kulturní kalendáø je pozvánkou pro všechny, 
kteøí jsou otevøení novým zážitkùm a setkáním.

2013

Pøíroda v Tirschenreuthu 

Maximilianplatz 35 
95643 Tirschenreuth

Telefon: +49 (0)9631/60005-0

E-Mail: 
info@gartenschau-tirschenreuth.de

www.gartenschau-tirschenreuth.de

facebook: 
www.facebook.com/
gartenschau.tirschenreuth

V SEZONĚ

Turistické infocentrum Cheb 

Jateèní 2
350 20 Cheb

Telefon: +420 354 440 302

E-Mail: 
infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz

Kontakty
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CHEB
 DUBEN ......................................................

20. 4. Vyhodnocení soutìže „Èesko-nìmecké informaèní cedule
 na Chebském hradì“
 Chebský hrad, 15 hodin

30. 4. Filipojakubská noc v Krajince
 Tradièní lampiónový prùvod z námìstí Krále Jiøího z Podìbrad
 zakonèený ohòostrojem a diskotékou v Krajince
 Sraz na námìstí ve 20 hodin

 KVĚTEN .....................................................

18. - 19. 5. Vazby kvìtin - Workshop 1.
 Køížová chodba Františkánského kláštera, 10 - 16 hodin

18. - 26. 5. Výstava kvìtinových vazeb 
 Køížová chodba Františkánského kláštera 
 dennì kromì pondìlí 10 - 12, 13 - 17 hodin

25. - 26. 5 Vazby kvìtin - Workshop 2.
 Køížová chodba Františkánského kláštera, 10 - 16 hodin

24. 5. Noc kostelù
 Zapojení chebských kostelù do celorepublikového projektu „Noc kostelù“         
 Více na www.nockostelu.cz

25. 5. ŠPALÍÈEKFEST 
 hudebnì zábavný festival
 Námìstí Krále Jiøího z Podìbrad

24. - 25. 5. Bambiriáda
 Jubilejní 15. roèník celorepublikové akce vìnované dìtem, 
 tentokrát s podtitulem „Dìtství v promìnách èasu“

29. 5. Slavnostní zahájení Krajinné výstavy „Pøíroda a historie Cheb 2013“
 V programu vystoupí Jazz Big Gang Cheb a Magic Star Cheb
 Krajinka, 17 hodin

SEZONA 2013 
KULTURNÍ KALENDÁŘ
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29. 5. Historie „krajinných“ výstav v Chebu
 Vernisáž výstavy, která mapuje prostøednictvím dobových fotografií
 a dokumentù zahradní výstavy v Poohøí.
 KC Svoboda, 18 hodin

 Využijte zvýhodnìného jízdného s ÈD Vlak + Krajinná výstava, 
 bližší informace poskytne Turistické infocentrum Cheb na e-mailu:
 infocentrum@cheb.cz

31. 5. O životì a díle J. B. Neumanna - vernisáž výstavy 
 Nejvýznamnìjší chebský rodák a barokní stavitel evropského významu 
 Johann Balthasar Neumann byl géniem své doby - pøijïte se podívat 
 na jeho slavné mìøidlo „Instrumentum Architecturae“ a vyzkoušet si 
 práci architekta.
 Kostel Zvìstování Panny Marie a knihovna minoritù
 Františkánského kláštera, 18 hodin
 Výstava potrvá do 25. 8. 2013 

 ČERVEN ......................................................

1. 6. Workshop Euregia Egrensis + Dìtský den
 Krajinka, 10 - 17 hodin
 Soutìže, vyprávìní, pohádka pro malé i velké dìti, 10 - 12 hodin 
 Neposlušná kùzlátka, pohádka v podání souboru Buchty a loutky, 15 hodin

1. - 2. 6. Knižní kultura støedovìku
 Workshop pro mládež 
 Turistické infocentrum, 10 - 16 hodin

2. 6. Chebsko pod vládou rodu Štaufù
 Vernisáž ojedinìlé výstavy v hradní románsko-gotické kapli, 
 jež je vìnována významnému rodu støedovìkých králù a císaøù
 Chebský hrad, 16 hodin 

8. 6. Turistický den u Bismarckovy rozhledny

8. 6. Dobrodružné putování svìtem - Indie
 Vypravte se s námi do Indie prostøednictvím pohádky, tance a povídání
 Krajinka, 15 hodin

SEZONA 2013 
KULTURNÍ KALENDÁŘ
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8. - 9. 6. Loutky - maòásci
 Workshop pro starší dìti
 Turistické infocentrum, 10 - 16 hodin

9. 6. Procházka Krajinkou 
 Odborné pøedstavení zahradnických úprav 
 Sraz ve 14 hodin u Píseèné brány

12. - 15. 6. Chebské dvorky 
 Pøehlídka umìleckých projektù v chebských dvorcích

13. - 14. 6. KVÌTY PETU
 Workshop pro dìti a dospìlé - výroba kvìtin pro Krajinnou výstavu 
 z PET lahví v rámci Chebských dvorkù

15. - 16. 6. Workshop kamenický pro mládež
 Chebský hrad, 10 - 16 hodin 

19. - 20. 6. Workshop malíøský pro mladší dìti
 Turistické infocentrum, 10 - 16 hodin

22. 6. Plošné loutky 
 Workshop pro mladší dìti
 Turistické infocentrum, 10 - 16 hodin

24. 6. - 13. 7. Socha pro Cheb
 Sochaøský workshop ve dvoøe 4. ZŠ
 Vernisáž vzniklých soch 12. 7.

28. - 30. 6. Letní bláznìní aneb Blázni z cirkusu...
 Víkend pro malé i velké, plný cirkusové akrobacie, 
 klaunských pøedstavení a workshopù, kde se mùžete nauèit nejedno 
 cirkusové øemeslo. 
 Krajinka, 10 - 22 hodin

CHEBSEZONA 2013 
KULTURNÍ KALENDÁŘ
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 ČERVENEC ..................................................

3. - 28. 7. Lidé z Banátu - Stanislav Špoula
 Výstava èernobílých fotografií Banát 1980
 Køížová chodba Františkánského kláštera, 
 dennì kromì pondìlí 10 - 12, 13 - 17 hodin

7. 7. Pohádka v Krajince - Barbucha
 Pohádka o medvìdáøi jménem Kuba Kubikula, kterého doprovází 
 medvídek Kubula v podání Divadla ŠUS
 Krajinka, 16 hodin

12. 7. Slavnostní odhalení Štaufského sloupu
 Chebský hrad, 17 hodin

13. 7. Dobrodružné putování svìtem - Irsko
 Vypravte se s námi do Irska prostøednictvím pohádky, tance a povídání
 Krajinka, 15 hodin

19. - 21. 7. Letní bláznìní aneb Blázni z cirkusu…
 Víkend pro malé i velké, plný cirkusové akrobacie, 
 klaunských pøedstavení a workshopù, kde se mùžete nauèit nejedno 
 cirkusové øemeslo. 
 Krajinka, 10 - 22 hodin

27. 7. Léto v Klášterní zahradì
 Koncert, 17 hodin

27. - 28. 7. Strašidelné noèní prohlídky
 Chebský hrad, 20 - 24 hodin

28. 7. Pohádka v Krajince 
 Loutková pohádka pro nejmenší 
 Krajinka, 16 hodin

SEZONA 2013 
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 SRPEN ........................................................

3. 8. Dobrodružné putování svìtem - Rusko
 Vypravte se s námi do Ruska prostøednictvím pohádky, tance a povídání
 Krajinka, 15 hodin

7. - 30. 8. Miroslav Koval / Fotoprùsvity / 1979 - 2011
 Putovní výstava mìst sdružení ÈESKÁ INSPIRACE
 Køížová chodba Františkánského kláštera, 
 dennì kromì pondìlí 10 - 12, 13 - 17 hodin

9. - 11. 8. Letní bláznìní aneb Blázni z cirkusu…
 Víkend pro malé i velké, plný cirkusové akrobacie, 
 klaunských pøedstavení a workshopù, kde se mùžete nauèit nejedno 
 cirkusové øemeslo 
 Krajinka, 10 - 22 hodin

17. 8. Léto v Klášterní zahradì
 Koncert, 17 hodin

18. 8. Pohádka v Krajince - O Snìhurce
 Klasická loutková pohádka v podání Malého divadélka Praha 
 Krajinka, 16 hodin

23. - 24. 8. Valdštejnské slavnosti
 8. roèník historických slavností je vyvrcholením Krajinné výstavy

24. 8. Slavnostní vyhodnocení soutìžní výstavy „Vazby kvìtin“ 
 Køížová chodba Františkánského kláštera

24. - 25. 8. Soutìžní výstava „Vazby kvìtin“ 
 Køížová chodba Františkánského kláštera, dennì 10 - 12, 13 - 17 hodin

 ZÁŘÍ ...........................................................

7. - 8. 9. Dny evropského kulturního dìdictví 2013
 Mezinárodní akce, pøi níž památky všeho druhu zdarma otevírají 
 své brány pøíchozím.
 Chebský hrad, www.cheb.cz

CHEBSEZONA 2013 
KULTURNÍ KALENDÁŘ
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 KVĚTEN ......................................................

29. 5. Slavnostní zahájení Krajinné výstavy 
 „Natur in Tirschenreuth 2013“ / Pøíroda v Tirschenreuthu 2013
 Slavnostní zahájení za úèasti bavorského ministra životního prostøedí 
 Dr. Marcela Hubera, 10 hodin
 Program o kouzelníku a s kouzelníkem Michaelem, 13 hodin

29. 5. - 6. 6. „Nìkdo to rád horké - Chilli, paprika a spol.“
 Prezentace zahrádkáøského a ovocnáøského spolku 
 OGV Neusorg /Ebnath /Lochau za podpory zahradnictví Förth, Neusorg

30. 5. Den lidové hudby 

Svátek Koncert hudebního spolku Derendigen (Tübingen), 10.30 hodin
Božího tìla

  Bavorská lidová hudba na pódiu, 13 hodin

31. 5. „Rawulliho putování - trol hledá dobré lidi“
 ètení pro dìti, 16 hodin

 Vystoupení hudební spoleènosti z Littau (Švýcarsko), 16.30 - 18 hodin 

 ČERVEN ......................................................

1. 6. Den mléka
 Program bavorského zemského mlékárenského spolku 
 Landesvereinigung Bayerischer Milchwirtschaft na „Krajince“

 Program Bavorského rozhlasu na pódiu 
 Fotoworkshop pro dìti (Mediální centrum T1), 14 - 18 hodin

2. 6. Program Bavorského rozhlasu na pódiu 
 Bavorský zemský myslivecký svaz Landesjagdverband Bayern e.V. - 
 Trubaèi na lesní rohy a pøehlídka loveckých psù

7. - 13. 6. „Zahrádky plné kvìtù“
 Okresní zahradnický a krajináøský svaz Kreisverband für Gartenbau 
 und Landespflege Wunsiedel

7. 6. Taneèní skupina „Merhaba“ Volkshochschule Tirschenreuth 
 (škola pro vzdìlávání dospìlých), 18 - 19 hodin

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 

KULTURNÍ KALENDÁŘ



8

8. 6. Den svépomoci 
 (poøádají podpùrné živnostenské spolky „Svépomoci“ v okrese) 

 Plavba na kánoích v mìstském rybníce (Svaz ochrany pøírody), 13 hodin

 Koncert Big Band celní kapely Zollkapelle Nürnberg, 14 hodin

9. 6. Akce Nordic Walking poøádaná AOK 
 s Rosi Mittermeierovou a Christianem Neureutherem

 Trh pohybu zdravotní pojišťovny AOK, 13 hodin

 Hudba hudební školy Neustadt a. d. Waldnaab 
 a mìstské kapely Neustadt a. d. Waldnaab

 Opereta „U bíleho koníèka” v podání hudební školy Tirschenreuth, 18 hodin

11. 6. Putování za ptaèími hlasy 
 Svaz ochráncù pøírody Bund Naturschutz Tirschenreuth, 17 hodin

14. - 20. 6. „O rozmanitém využití divokých bylin“ 
 Prezentace spolku OGV Waldershof a Poppenreuth

15. 6. Program na jevišti a vystoupení poøádané mìstem Waldsassen

 Soutìž pro mládež poøádaná Bavorským èerveným køížem (BÈK) 

 Ukázka Kickboxu a Ju-Jutsu v zahradním pásu, 15 hodin

 Open Air Koncert se souborem „Sing Out”, 19.30 - 22 hodin

16. 6. Program na jevišti a vystoupení poøádané mìstem Waldsassen 

 Historický park Bärnau: Léèení, koøenìní, barvení - síla bylin

 Vystoupení skupiny City Band Waldsassen, 10 - 14 hodin

 „Feel the Rythm“ - Zažij rytmus krajinné výstavy - rytmické cvièení 
 a mluvené rytmy, 13.30 a 16 hodin

 Kuchaøská show AOK Tirschenreuth 
 s odbornicí na bylinky, Waltraud Witteler, 14.30 a 16 hodin

 Mìstská a mládežnická dechová kapela „Grenzlandbuam“ Bärnau 
 v areálu výstavy, 15 hodin

 Seznamování s bylinkami s Waltraud Wittelerovou 
 areál výstavy, 15.15 hodin

 Serenáda - vystoupení pìveckých sborù Männeresangverein 1886 
 Tirschenreuth a Gesangverein Schönhaid, 18 hodin

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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18. 6. Ètení vlastenecké básníøky Ruth Würner 
 Mìstský park, 15 hodin

20. 6. „Pozdravy z východního Pruska“
 veselé ètení s Irmtraud Schickerovou, 19 hodin

 „Pre-Opening“
 pøehlídka rùží v kvìtinové hale - pouze pro majitele permanentek, 20 hodin

21. 6. Rodinné odpoledne se spoøitelnou „Sparkasse“
 „Pajda Sklenìné oko“ - ètení pro mládež a dospìlé, 16 hodin

22. 6. Den Hornofalckých hudebních škol 

 Setkání u dopolední sklenky s kapelou Heusterz-Musikanten, 10 hodin

 Hudební program Hornofalckých hudebních škol v celém areálu, 12.45 hodin

 Zumbatomic - Zumba pro dìti na kvìtinové louce v zahradním pásu, 
 14 hodin

 Velký závìreèný koncert hudebních škol, 19.30 hodin

23. 6. „Støelecké slavnosti“
 Program bavorských støelcù se slavnostním prohlášením, lukostøelbou atd.

 Vystoupení Akordeonového souboru Waldsassen, 10 - 12 hodin

 Orientální tance, 13 - 17 hodin

 Jazzový koncert skupiny „Fusion X“, 18 hodin

28. 6. Koncertní veèer Okresního mládežnického svazu Tirschenreuth
 Hudební skupiny dorostencù se pøedstavují, 18 hodin

29. 6. Den dobrovolnických èinností - rùzné akce a pøedstavení pro mladé i starší 

 Setkání u dopolední sklenky s kapelou Falkenberger Zoiglmusik, 10 hodin

 Pøedstavení Big Bandu a skupiny „Funky Company“ 
 Stiftlandského gymnázia Tirschenreuth, 13 hodin

 Kavárna k popovídání, 13 - 15 hodin

 Sbor Pfarreispatzen - úryvky z muzikálu „No matter - Black or White”, 
 15.15 hodin

 „Blech on the Rocks” - koncert, 17 hodin

 „Den osadníkù“ s krajináøskou architektkou Dorle Engelsovou

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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30. 6. Rodinný den ètenáøù - program mediálního domu „Der Neue Tag“ 
 pro dìti i dospìlé 

 Baletní matiné okresní hudební školy Tirschenreuth, 11 hodin

 Orientální tance lidové školy pro vzdìlávání dospìlých Tirschenreuth, 
 13 - 16 hodin

 Koncert skupiny Big Breath Brass Band okresní hudební školy 
 Rhön-Grabfeld, 16 hodin

 „Den osadníkù“ v pøíspìvku svazu bytového fondu Verband Wohneigentum 

 ČERVENEC ..................................................

5. - 11. 7. „Skvìlý èerný bez“
 Prezentace poøádaná OGV Tirschenreuth

5. 7. Fotoworkshop pro dìti (Mediální centrum T1), 14 - 18 hodin

 „Žabí král“ - hra pro školy Speciálnì-pedagogického podpùrného centra, 
 16 hodin

 Pøedstavení akordeonového souboru hudební školy Tirschenreuth, 
 19.30 hodin

6. 7. Den EgroNetu - s rozjaøenou hudební revue pro dìti se známým dìtským 
 hudebníkem Geraldinem a køest rùží zahradnictví Schinner, 14 hodin

7. 7. Okresní den mládeže vlasteneckých a krojových spolkù 

 „Wildenberg Saitenmusik“ 
 na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 14 a 16 hodin

 Med - dlouhá cesta z kvìtu do sklenice 
 (pøíspìvek vèelaøù), 14 a 16 hodin

9. 7. Ètení vlastenecké básníøky Ruth Würnerové 
 v mìstském parku, 15 hodin 

11. 7. „Pre-Opening“ kvìtinové výstavy, „Kulináøské požitky z regionu“ 
 v kvìtinové hale - pouze pro majitele permanentek, 19 hodin 

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
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12. - 18. 7. „Zahrada v plném kvìtu“ 
 Prezentace èeského svazu zahrádkáøù a okresních svazù z Chebu a Tachova

12. 7. „Umìní a èas“
 Scénické pøedstavení tirschenreuthské historie v podání moderního 
 divadla Tirschenreuth 
 na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 14 hodin

 Koncert s Reinhardem Zeusem, „písnièkáøem srdcí“, 20 hodin 

13. 7. Den spoluobèanù s postižením 

 Ekumenická bohoslužba, 10 hodin

 Vystoupení hráèù na bicí nástroje hudební školy Tirschenreuth, 11 hodin

 „Umìní a èas“ - Scénické pøedstavení tirschenreuthské historie 
 v podání moderního divadla Tirschenreuth 
 na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 14 hodin

 Koncert policejního orchestru, 20 hodin 

14. 7. Den policie (celodenní program o a s Bavorskou a Spolkovou policií)

 „Umìní a èas“ - Scénické pøedstavení tirschenreuthské historie - 
 v podání moderního divadla Tirschenreuth 
 na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 14 hodin

 Med - dlouhá cesta z kvìtu do sklenice (pøíspìvek vèelaøù), 14 - 16 hodin 

 Koncert gospelového sboru „Good News“ z Marktredwitzu, 17.05 hodin

18. 7. „Básnì a písnì o pøírodì“
 Kvìtinová serenáda okresní hudební školy Tirschenreuth 
 na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 19 hodin

19. - 21. 7. „Svìt bylinek - V jejich jedineèné rozmanitosti“
 Akèní víkend Stanice životního prostøedí Waldsassen 

19. 7. „Elfové tanèí, svìtýlko jemnì lechtá patu duhy“
 básnické umìní pro dospìlé, 16 hodin

 „Rocková noc na krajinné výstavì“
 mimo jiné se skupinou „Viole(n)t Bullfrog“, 19 hodin

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 
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20. 7. Den amatérské hudby 
 Hudební vystoupení skupin a sólistù rùzných hudebních žánrù 
 z celého Bavorska 

 Svìtem bylinek s prùvodcem 
 v areálu Historického parku Bärnau, 14.30 a 17 hodin 

 Dìtský program prùvodkyò svìtem bylinek 
 v areálu Historického parku Bärnau, 13.30 a 16 hodin

 Zumbatomic - Zumba pro dìti 
 na kvìtinové louce v zahradním pásu, 14 hodin

21. 7. Akèní den mateøských škol Tirschenreuth - celodenní aktivity pro dìti 

 Rodinný den poøádaný AOK - Program pro dìti a rodiny 

 Školní orchestr 1. Akordeonového orchestru Waldsassen, 9.30 hodin

 „Svìt geodetických dat“ - prezentace Geodetického úøadu Weiden, 11 hodin

 Kuchaøská show poøádaná AOK Tirschenreuth s rodinou Bächerových 
 z restaurace „Fischstüberl“, 11 a 13.30 hodin

 Svìtem bylinek s prùvodcem 
 v areálu Historického parku Bärnau, 12 a 15 hodin

 Med - dlouhá cesta z kvìtu do sklenice (pøíspìvek vèelaøù), 14 - 16 hodin

 Pøedstavení muzikálu „Arielle“ v podání hudební školy Tirschenreuth, 
 16 hodin

26. 7. - 1. 8. „Pravé hornofalcké“
 Spolek OGV Mitterteich nabízí ochutnávku nejen pro dìti na téma: 
 „Jableèné želé - skvìle pohyblivé“

27. 7. Dìtský den s kouzelníkem Thierrym - Dìtské hry, cirkus a kouzelnické show 

 Informace a výstava na téma Mediální centrum T1 - „Co to tam dìlají?“, 
 11 hodin

 Hudební zábava v podání dua „Duo Joke“, 10 - 14 hodin 

 „Music & More“ na jevišti v bývalém poplužním dvoøe „Im Fischhof“, 
 13 a 14.30 hodin

 Med - dlouhá cesta z kvìtu do sklenièky (pøíspìvek vèelaøù), 14 - 16 hodin 

TIRSCHENREUTH
SEZONA 2013 
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 Velká kouzelnická show s Thierry Dourinem 
 v koutku pro dìti „WühlMausWiese“, 15.30 hodin

 Sportovní cirkus a moderní tanec Základní školy Tirschenreuth, 16 hodin

 Veèer velké letní slavnosti - Italská noc

 Open Air koncert se skupinou „I Dolci Signori“, 19.30 hodin

28. 7. Den Nìmeckého odborového svazu
 - celodenní program na jevišti a program pro dìti

 Mìstská kapela Waldsassen, 10 hodin 

 Hudební zábava dua Nìmeckého odborového svazu DGB- Duo, 12 hodin

 Pódiová diskuze s pøedsedou Nìmeckého odborového svazu (DGB) 
 pro Bavorsko Matthiasem  Jenou a dalšími hosty, 14 hodin

 Lety balonem, 16 hodin 

 Udìlování ceny za výhru v hádankové soutìži Nìm. odbor. svazu, 17 hodin

 Akce Svazu ochrany pøírody pro dìti „Poznání pøírody všemi smysly“, 
 14 - 18 hodin

30. 7. Fotoworkshop pro dìti 
 (Mediální centrum T1), 14 - 18 hodin

 SRPEN .......................................................

2. - 8. 8. „Ty krávo - nebo co!?“
 Prezentace svazu OGV Groschlattengrün / Wiesau / Fuchsmühl

3. 8. Hrnèíøina v dìtském koutku „WühlMausWiese“
 Firma Zehendner, 10 - 17 hodin

 Koncert celní kapely Zollkapelle Nürnberg, 11 hodin

 Zumbatomic - Zumba pro dìti 
 na kvìtinové louce v zahradním pruhu, 14 hodin

 Konzert se Segamem a Andi B., 18 hodin
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4. 8. Den modrých majákù - Den s Èerveným køížem, hasièi a THW 
 (technická pomoc pøi katastrofách)

 Pøedení vlny, barvení, úprava, Historický park Bärnau

 Setkání u dopolední sklenky s kapelou Heusterz-Musikanten, 10 hodin

 Hudební zábava s duem „Duo Joke“, 14 - 16 hodin

5. 8. „V zemi duhy“
 kreativní workshop pro dìti, 10 - 17 hodin

6. 8. „V zemi Indiánù“
 kreativní workshop pro dìti, 10 - 17 hodin 

7. 8. „V zemi živlù Zemì, Ohnì, Vody, Vzduchu“
 kreativní workshop pro dìti, 10 - 17 hodin

8. 8. „V zemi rytmu: Zažij krajinou výstavu v rytmu
 kreativní workshop pro dìti, 10 - 17 hodin

9. - 15. 8. „Cibule a pórek - skvìlá vìc pro støeva a žaludek!“
 Prezentace svazu OGV Plößberg / Bärnau / Schönkirch

9. 8. „V zemi živlù Zemì, Ohnì, Vody, Vzduchu“
 kreativní workshop pro dìti, 10 - 17 hodin 

 Ikebana - japonské umìní aranžování kvìtin - pøednáška 
 v muzeu, 19.30 hodin 

10. - 11. 8. Americký víkend 
 s country hudbou, Squaredance, Line Dance a mnohem víc

10. 8. „Vèelaøství - døíve a dnes“ (pøíspìvek vèelaøù) 

 Line Dance, po celý den

 Jalapeños Percussion, 14 hodin

 Koncert skupiny „Modern Earl“, 18 hodin
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11. 8. Line Dance a Square Dance po celý den 

 „Wild Bunch“ Waldershof - Squaredance, 13 hodin

 Elvis Presley Show, 15 hodin

 Vyhlášení vítìzù fotosoutìže pro dìti (Mediální centrum T1), 16 hodin

15. 8. Loutkové divadlo z Øezna 
 v dìtském koutku „WühlMausWiese“

16. 8. „O Milenì, která se v noci vydává na cestu snù a Noahovi, 
 který se stará o svùj vlastní záhonek“
 ètení pro dìti, 16 hodin

17. 8. Den lidové hudby Bavorského rozhlasu 

 „Vèelaøství - døíve a dnes“ (Pøíspìvek vèelaøù) 

 Hrnèíøství v dìtském koutku „WühlMausWiese“
 Firma Zehendner, 10 - 17 hodin

 „Hudba a zpìv na kvìtinovém záhonu“ - Bavorský rozhlas, 12 - 17 hodin

 „Èeské léto na krajinné výstavì“ s orchestrem Holgera Mücka
 poøádaný Lions Clubem Tirschenreuth, 19.30 hodin

18. 8. „Den ryby“ - poøádaný pracovní skupinou ARGE Fisch Tirschenreuth 
 (ve spolupráci s Bavorským zemským rybáøským svazem) - Zážitek z ryb 
 pocházejících z regionu 

 Program s kouzelníkem Michaelem, 10 - 18 hodin

 Urèování živoèichù ve vodstvu se Svazem ochrany pøírody, 13 - 18 hodin

 „Prominentní vaøení“ poøádané AOK Tirschenreuth, 14 hodin

19. - 22. 8. „Vše o ovoci z ráje - jablku“ 
  Prezentace spolku OGV Immenreuth/Kulmain

23. - 25. 8. „Zahrada na sklonku léta“ 
 Prezentace Èeského svazu zahrádkáøù 
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24. 8. Dìtské divadlo o a s Achimem Sonntagem 

 „Circo Klitzzicato“, 11 a 17 hodin

 „Joaquino Payaso a jeho 4 kufry“, 12.30, 14 a 15.30 hodin
 Poøádané spoleènì se zástupci spolku Landesgartenschau Deggendorf 2014

25. 8. Závìreèný den - poøádaný spoleènì se zástupci „Natur in Alzenau 2015“

 Pøedání vlajky zástupci „Natur in Alzenau 2015“, cca 15 hodin

 Open Air Koncert skupiny „Havlicek Brothers“, 19 hodin

 Velký závìreèný ohòostroj

Každý týden od 29. kvìtna do 25. srpna: 

Každou støedu: Program AOK Tirschenreuth zamìøený na zdraví a sport 
 „Relaxace v pøírodì - z Dálného Východu do Horní Falce“, 18 hodin 
 a „Pohyb v pøírodì - s hùlkami, èinkami i bosky“, 17 hodin - 
 bloky se budou pravidelnì støídat

Dennì: Dìtské hry na louce „WühlMausWiese“
 Personál s pedagogickým vzdìláním bude s dìtmi tvoøit, hrát si a utváøet 
 plochu. Téma „pøíroda“ pøitom bude hrát hlavní roli - tvoøení s pøírodními 
 materiály, zkoumání a poznávání fauny a flóry v areálu krajinné výstavy 
 „Pøíroda v Tirschenreuthu“. 
 Pracovní dny: 14 - 17 hodin
 Víkendy a svátky: 10 - 17 hod

 „Pìt po páté“
 Pøíspìvek katolické a evangelické církve Tirschenreuth 
 dennì v 17.05 hodin v èásti „Genezareth“
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