24. – 25. 9. 1993 poprvé se pořádaly Mostecké slavnosti
Do té doby to byl Den horníků. Ten se poprvé slavil v ČSR 11. září 1949 na počest 700 let
československého hornictví.
Původně vznikl nápad pořádat každoročně v září v Mostě vinobraní. Nakonec z různých důvodů celá
akce ztratila původní charakter, ale myšlenka, představit město jinak než hornické, zůstala. A tak se
konaly Mostecké slavnosti.
Oslovena byla řada osobností z politického života. Starosta města Bořek Valvoda je pozval v pátek 24.
září na společnou večeři. Mezi hosty byli ministr zemědělství Josef Lux, ministr pro správu národního
majetku Jiří Skalický, ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělohrádek a další významní hosté.
Dnem konání oslav byla sobota a kolem kulturního domu Repre byly rozestavěny stánky
s nejrůznějším zbožím. Připraven byl bohatý kulturní program. Na vodním podiu se střídaly dechové
orchestry, mažoretky a estrádní pořad se známými umělci.
Na slavnostech byla odstartována nultá série mosteckého šampaňského Lucie, rýnský ryzlink ročník
1992, nazvaný po jedné z dcer vinaře Ivana Váni.
Účinkující: Luďek Sobota, Pavel Horňák, Jiří Vala, Jan Kanyza, Jiří Wimmer, Petra Černocká, slovenský
folklórní soubor Vtáčnik a další.

17. – 18. 9. 1994 Mostecké slavnosti vinobraní
Před kulturním domem Repre se konaly již druhé Mostecké slavnosti vinobraní.
Oficiálně byly Mostecké slavnosti zahájeny v pátek 16. září slavnostní večeří. Mezi hosty byly
představitelé holandského města Noordoostpolder, ministr dopravy Jan Stráský, ministr pro životní
prostředí František Benda, odborový šéf Richard Falbr a další. Mezi přítomnými byli i ředitelé
místních velkých podniků a organizací, např. MUS, a.s., České spořitelny, a.s., VÚHU, a.s. atd.
Připraven byl opět zajímavý kulturní program. V sobotu 17. září se na hlavním jevišti odehrál
Housličkový bál, zábavný pořad pro děti i dospělé. Součástí byly dětské soutěže o horské kolo,
plyšové hračky a walkmany. Divadýlko Pod koulí zahrálo pohádku pro děti Alfréd Bim a Bílá paní.
Odpoledne byl na prostranství před kulturním domem Repre k vidění seskok parašutistů.
Slavnosti doprovázel po celý víkend prodej sudového a lahvového vína, cukrovinek, mosteckého piva
a suvenýrů. Ve vstupní hale kulturního domu Repre si mohli návštěvníci zakoupit modely předváděné
na molu.
Účinkující: country skupina Katalog s Jakubem Třasákem, Karel Serbus, taneční skupina Echo,
Schovkanky, F.A.V. Agency Most – módní přehlídka, Ivan Hlas a skupina Nahlas, Dáda Patrasová
s pořadem Arabela – něco mezi dobrem a zlem, mažoretky Střední pedagogické školy.

16. – 17. 9. 1995 Mostecké slavnosti
Na stadionu Baníku Most se konalo fotbalové utkání Divadlo Most versus TV Nova.
V sobotu 16. září vše začalo staropražským jarmarkem. Šlo o ukázku starých řemesel kovářů, sedlářů
a hrnčířů. Následovalo pouťové divadlo, vystoupení Staropražské kapely a ukázka historického šermu.
Nechyběla módní přehlídka, pohádka pro děti Pim, Alfréd a Bílá paní. V neděli 17. září se pro děti
konal velký estrádní pořad Studio Rosa. Ten uváděl Petr Jančařík za účinkování Jů a Hele, Hary
Šoumena aj. I v neděli se hrála pohádka o Bílé paní, módní přehlídka a řada dalších vystoupení.
Účinkující: Stráníci, Skupina Míra Kuželka, Taneční škola Repre Most, Moravanka Jana Slabáka, Jan
Vyčítal se skupinou Greenhorns, Mostecká dvanáctka a mažoretky, Petr Novotný se skupinou Fešáci,
Velkopopovická kozlovka s Eduardem Hrubešem, Big Band litvínovské ZUŠ, Staropražská kapela, Petr
Jančařík a další.

21. - 22. 9. 1996 IV. ročník Mosteckých slavností
Poprvé organizované odborem školství, kultury a tělovýchovy.
Program se konal opět na prostranství před kulturním domem Repre. Tentokrát nebyla celá náplň
slavností zadána žádné agentuře, ale o vše se postaraly odbor školství, kultury a tělovýchovy,
oddělení obchodu a J. Richterová z Meduzy. Převážná část organizační zátěže ležela na bedrech
vedoucí odboru ŠKaTV Marie Krátké.
Na otevřené scéně pod kinem Repre byla k vidění Staroměstská tržnice. Jednalo se o komponovaný
program s ukázkami starých řemesel, pouťový program, vystoupení lidové kapely, divadla a
historického šermu.
Pro nejmenší byla po oba dny připravena dětská scéna. Odehrál se hudebně zábavný pořad Pexeso,
Divadlo rozmanitostí připravilo Rakvičkové divadlo, Duo Kuželka – Ernst roztančili dětskou
diskotékou.
Pořadem pro dospělé provázel celý den moderátor Rádia Most Dušan Matouš, programem pro děti
Míra Kuželka v sobotu a v neděli Světlana Polívková.
Slavnosti se vydařily a i přes nepříznivé počasí měly hojnou návštěvnost.
Účinkující: Českomoravská hudební společnost, Pichlovanka, Mažoretky Střední pedagogické školy,
písničkář Peterka a spol., country kapela Smog Most, Rangers, F.A.V. Agency Most – módní přehlídka,
Varieté Praga, Mostecká dvanáctka, country skupina Album Chomutov, předtančení Cola Loka,
Příbuzní – synové bratří Nedvědů, Skupina Míra Kuželka, Petr Novák a skupiny G & B, Viktorky, Áda
Siegl Band.

20. – 21. 9. 1997 Mostecká slavnost
V rámci slavnosti se konala řada doprovodných akcí – například Prezentační den na hipodromu,
Festival zastavení času v Divadle rozmanitostí a Společný koncert PSSU a pěveckého sboru
Meppeler Mannekoor z Holandska.
V předvečer zahájení se konal v kulturním domě Repre společenský večer, na kterém se sešla řada
osobností politického, společenského a podnikatelského života na Mostecku.
Na sobotu a neděli byl připraven bohatý program pro dospělé i pro děti. Vystoupení hudebních
skupin, módní přehlídky, pohádkové městečko, staroměstská tržnice s ukázkami starých řemesel,
šermířské klání a pouťový program. Nechyběly prodejní stánky a občerstvení. Dobré počasí přilákalo
tisíce spokojených návštěvníků.

19. – 20. 9. 1998 Mostecká slavnost
Na sobotu i neděli byl připraven pestrý program, který se odehrával okolo kulturního domu Repre.
V restauraci McDonald´s bavil děti klaun Ronaldo, dobýval se hrad Hněvín, na zahradě DDM se
opékaly buřty, v divadle hrálo Divadlo Josefa Dvořáka představení Čochtan vypravuje a na vrchu
Šibeník byla postavená indiánská vesnička. K vidění byl i zásah hasičů, ukázka výcviku psů a pro běžce
a cyklisty všech kategorií byl připraven závod.
Účinkující: Maxim Turbulenc, Ivo Pešák, Kamil Střihavka, Michal David, Karel Černoch, Jiří Wimmer,
Pepa Štros, manželé Houdovi, Pichlovanka a další místní kapely.

18. - 19. 9. 1999 Mostecké slavnosti
Program byl v přímém přenosu přenášen po internetu díky společnosti Softex Music.
Na oba dny byl připraven bohatý program. Ožilo 1. náměstí i prostory okolo kulturního domu Repre.
První den zahajovala slavnosti na vodním pódiu kulturního domu svým vystoupením dechovka
Pichlovanka. Mladší generace se zajímala o programy na 1. náměstí, kde se střídaly hudební kapely.
CVČ připravilo pro děti i dospělé řadu soutěží. Samozřejmostí byly stánky s občerstvením a
lunaparkové atrakce.
Účinkující: Pichlovanka, Šlapeto, Žerem psa, Bez peří, Faul na music, Petr Novotný, Damiens, Jiří
Schellinger Revival Band, Black Sabath Revival Band, Míra Kuželka, Pepa Štross, Pět oříšků pro
Popelku.

15. – 16. 9. 2000 Mostecké slavnosti
Organizátorem kulturního programu bylo již podruhé Centrum volného času.
Přestože slavnosti nepřálo počasí, bohatý program si nenechalo ujít více jak 5 000 návštěvníků.
Nejvíce přilákaly hudební vystoupení, nechyběly ani soutěže – hod vajíčkem na vrchu Šibeník nebo
skládání básniček.
V městském divadle vystoupila zlatá slavice Lucie Bílá a sbor Boni Pueri.
Účinkující: Holki, V. I. P., Těžkej Pokondr a mnoho dalších.

22. – 23. 9. 2001 Mostecké slavnosti
Velké pódium u kulturního domu Repre bylo téměř neustále v obležení a hvězdou slavností byl
zpěvák Petr Muk.
Počasí bylo slunečné a tak si program nenechaly ujít tisíce návštěvníků. Akci pořádalo opět město
Most a organizátorsky ji zajišťovalo Centrum volného času.
Diváky nalákaly plakáty na sobotní vystoupení romských souborů, ty bohužel nedorazily.
Účinkující: Petr Muk, Zoombie, Maxim Turbulenc, Yo Yo Band a další.

14. 9. 2002 Mostecká slavnost
Dům dětí a mládeže pořádal ve spolupráci s Českou federací dámy pod názvem Hněvín cup 1.
ročník turnaje v české dámě.
Hlavní program probíhal na vodním pódiu před kulturním domem Repre. Na 1. náměstí se odehrály
Tulácké pohádky divadla Rozmarýnek, akrobatické vystoupení Tomáše Zedka na kole, taneční
vystoupení ZUŠ Obránců míru, pěvecký sbor gymnázia, vystoupení mažoretek Střední pedagogické
školy a Obchodní akademie, soutěže pro děti i dospělé a diskotéka Rádia Blaník-sever. Na Šibeníku
proběhly ukázky leteckých modelů a odpoledne se dobýval hrad Hněvín.
Akce se vydařila i díky příznivému počasí. Kromě kulturních vystoupení zde byly k dispozici stánky
s občerstvením a upomínkovými předměty. Pro nejmenší byly připraveny atrakce v podobě kolotočů,
jízdy na ponících i v autíčkách.
Účinkující: Big band z Chomutova, Marie Rottrová, České srdce, Koooule, Michal David, Vypsaná fixa,
Kutloch a další.

13. 9. 2003 Mostecká slavnost
Panovalo poměrně chladné počasí a na vodním pódiu u kulturního domu Repre i v dešti zazpíval
pěvecký sbor Korálek, zahrál orchestr Junior Big Band z Litvínova a vystoupil kroužek aerobiku.
V nabitém programu si zájemci mohli najít folk, country i bigbeat.
V neděli pokračoval program především Dnem pro seniory. Na 1. náměstí zahrál dechový orchestr
Pichlovanka, pokračovala kytarová skupina Pomezí a hudební skupina Marie a já. Následovalo
vystoupení zpěváků Karla Štědrého a Pavlíny Filipovské. Program uzavřelo vystoupení hudební
skupiny Paradies Jazz Bandu z Chomutova.
Účinkující: pěvecký sbor Korálek, orchestr Junior Big Band z Litvínova, Věra Martinová, imitátor Petr
Martinák, Dan Nekonečný, taneční skupina Šok, divadlo Rozmarýnek, taneční skupina Osmička,
mažoretky, Maxim Turbulenc, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, kytarová skupina Pomezí, Pichlovanka,
skupina Paradies Jazz Band.

18. 9. 2004 Mostecké slavnosti
Holandští hosté z Meppelu se také podíleli na kulturním programu. Vystoupil lidový pěvecký sbor
Popchor The Midges, saxofonový kvartet a Akordeon Band.
Slavnosti zahájili náměstkyně primátora Hana Jeníčková a meppelský starosta P.E.J. den Oudsten.
Program na dvou jevištích byl bohatý.
Den byl ukončen „Show Hollywood“ – imitacemi a parodiemi. Na pódiu před kulturním domem Repre
byly pro nejmenší připraveny soutěže a diskotéka.
Účinkující: Miniband, Náhodná sešlost, Zdarr, Pontiac, Kliďánko, Fešáci, Martin Maxa, Mostečanka,
Benghan – Fakír s hadem, Martin Šimůnek s exhibicí Biketrial, držitel světového rekordu v žonglování
s míči Jan Skorkovský, dívčí hudební skupina Crazy Lady.

17. 9. 2005 Mostecká slavnost
Slavnost se konala v areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie, který slavil 30. výročí svého
přesunu.
Pozornosti se těšila ochutnávka českých a moravských vín. Rekordní počet zájemců navštívil i kostel,
který byl poprvé otevřen pro veřejnost zdarma.
Slavností se zúčastnila i delegace z Marienbergu vedená starostou Thomasem Wittigem, který spolu
s primátorem Vladimírem Bártlem slavnost zahájil.
Součástí slavnosti byl i Den pro seniory.
Účinkující: Milan Drobný, Yvonne Přenosilová, skupina Faces, Jaroslav Hutka, Maxim Turbulenc,
skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou, Kozlovka Praha, Staropražská kapela, Mostečanka, Petr Kocman

Band, německé skupiny Anti Sedativs a Tenze of Tomorrow, Ondřej Hejma se skupinou Žlutý pes,
F.A.V. Agency Most – módní přehlídka, skupina JaFaP Most a Míra Kuželka, Šárka Vaňková, skupina
U2 Pop Revival z Liberce, Krušnohorská dudácká muzika.

9. 9. 2006 Mostecká slavnost a Den seniorů
Slavnosti se v letošním roce vrátily opět do středu města.
Pódium před kinem Repre patřilo dětem. Po diskotéce Vlasty Vébra vystoupili žáci Taneční školy
manželů Hofmannových, žáci ZUŠ F. L. Gassmanna, skupina Šok a své taneční vystoupení předvedly
také děti z dětského domova. Velkou dětskou show přichystalo Divadlo Rozmarýnek a Divadlo
rozmanitostí zahrálo pohádku Jak chodil Kuba za Markytou. Program zakončilo Centrum volného
času.
Účinkující: Wabi Daněk, Miloš Dvořáček, hudební skupina Flash Dance, Julián Záhorovský a Band,
František Nedvěd a skupina Druhé podání, Mostečanka, mažoretky Střední pedagogické školy,
Pichlovanka, Patrola a Robert Papoušek, divadelní kapela Šrum Šrum.

8. 9. 2007 Mostecká slavnost
V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie proběhla Mostecká slavnost a Den seniorů.
Návštěvníci mohli ochutnat pravý maďarský guláš. Zajímavá byla i „Módní přehlídka poněkud jinak“,
již z divadelního fundusu ve stylu second handu připravilo městské divadlo, které letošní program
připravovalo.
Nechyběly soutěže a hry, skákací hrad, koňské spřežení nebo prodejní stánky. Velký úspěch sklidilo
vystoupení maďarského vysokoškolského folklorního souboru Nyitnikék s doprovodem maďarské
cimbálové muziky Csallóköz. Stále plno měli u svých stánků kuchaři z maďarského Szolnoku a prodejci
maďarských potravin, specialit a nápojů. Na letní scéně hradu Hněvín se odehrálo představení
Oklamaní neboli Předvečer tříkrálový.
Účinkující: Vlasta Horváth a jeho band, skupina Flash Dance, Rangers, Miniband Most, Mostečanka,
Stará sešlost, Šrum Šrum, Václav Faltus, mažoretky ze ZUŠ F. L. Gassmanna, fakír, kouzelník Harry
Potter, Big Band Litvínov.

6. 9. 2008 Mostecká slavnost
Město úspěšně připravilo 12. Setkání hornických měst a obcí, které spojilo s tradiční Mosteckou
slavností.
Za doprovodu dechovek prošel městem slavnostní průvod, v němž pochodovali ve stejnokrojích
nejen domácí, ale i zahraniční účastníci. Na setkání přijeli zástupci více než 20 hornických měst

z Čech, Moravy a Slezska. Dorazili i havíři z Německa, Slovenska nebo Maďarska. Primátor přijal
putovní vlajku od starostky Horního Slavkova, který byl pořadatelem loňského setkání.
Slavnosti pokračovaly v areálu děkanského kostela kulturním programem, který vyvrcholil večerním
ohňostrojem. Akci doplnily výstavy a přehlídka mažoretek a dechových kapel.
Účinkující: Nýřaňanka, Mostečanka, Čechomor, Anna K., Rangers, Tomáš Klus, Děda Mládek Illegal
Band, Buty, Lenka Filipová, Ewa Farna, Gipsy.cz, Clavis cordium.

5. 9. 2009 Mostecká slavnost
V rámci oslav mostecko-meppelského přátelství vystoupil v Mostě dechový orchestr De Bazuin.
Slavnost zahájil průvod dechových kapel a mažoretek od kulturního domu Repre směrem ke kostelu.
Návštěvníci mohli sledovat umění malování na tělo či práci karikaturisty. Nechyběly stánky
s občerstvením nebo zábava pro děti. I přes nepříznivé počasí se zúčastnily tisíce návštěvníků.
Účinkující: Laura a její tygři, Martina Poulíčková, Josef Vágner, Martina Pártlová, Chinaski, Dan Bárta
s jazzovou skupinou Illustratosphere, Pichlovanka, Plzeňští heligonkáři, Mostečanka, Krušnohorská
dudácká muzika, Patrola, Šlapeto.

4. 9. 2010 Mostecká slavnost
Mosteckou slavnost provázelo oproti předpovědi slunné počasí. Byl nával, i když Žatec měl
slavnosti piva.
Slavnost začala tradičním průvodem dechových kapel a mažoretek z prostoru před kulturním domem
Repre ke kostelu. Pro děti byl připraven kolotoč, houpačky, nafukovací hrad, vláček, trampolíny a
také soutěže. Nechybělo ani bohaté občerstvení a tradiční stánky s nejrůznějším zbožím. Také byla
zajištěna zdarma kyvadlová autobusová doprava.
Účinkující: Monkey Business, Monika Absolonová, Support Lesbiens, Lady I & The Blues Birds, Petr
Kalandra Memory Band + Oskar Petr, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Michal Jančařík, Velkopopovická
Kozlovka, Hornická dechovka Severočeských dolů, Venkovská kapela, Labská kapela, Lounská 13.

10. 9. 2011 Mostecká slavnost
V rámci letošních slavností se poprvé otevřela veřejnosti zrekonstruovaná sportovní hala.
Celá akce začala slavnostním průvodem, který vyšel od kulturního domu Repre. Vedly jej mažoretky a
několik dechových kapel.
Pro menší děti byl připraven doprovodný program ve formě různých pouťových atrakcí – kolotoče
nebo skákací hrad. K dispozici byly i stánky s občerstvením a rozličným zbožím.

Účinkující: Světlana Nálepková a její dětská show, Aneta Langerová, Mandrage, Seven, Tereza
Kerndlová, Tleskač, Mig 21, Mostečanka, Jitřenka, kapela Schovanky, Milan Drobný, Žižkovanka Petra
Soviče.

8. 9. 2012 Mostecká slavnost
Účastníci tradičního dopoledního průvodu byli oblečeni do modro-bílé, symbolizující barvy města.
Na dvacet tisíc Mostečanů dorazilo na Mosteckou slavnost k děkanskému kostelu. Po zahájení
slavností primátorem Vlastimilem Vozkou čekalo na návštěvníky překvapení v podobě modrých a
bílých balonků, které vzlétly k obloze. Kromě hudby si návštěvníci mohli prohlédnout techniku
mosteckých dobrovolných hasičů a zapojit se do aktivit přichystaných skauty, kteří v tomto roce
oslavili 100. výročí založení skautského hnutí na našem území. Na ty nejmenší čekala u rybníka šmoulí
vesnice. Malí i velcí si zahráli mnoho her, které pro ně připravilo Středisko volného času. Po celý den
byl v obležení i stánek Turistického informačního centra. Velmi bohatá byla také nabídka občerstvení.
Účinkující: Heidi Janků, Toxique, Hudba Praha, Wan men sonk, Leona Machálková, Jakub Smolík, Rock
& Roll Band Marcela Woodmana, Březohorka, Květovanka, Junior Big Band, Dechový orchestr KS
Lovoš, Martha a Tena Elefteriadu, Waldemar Matuška revival.

14. 9. 2013 Mostecká slavnost
Součástí slavnosti byla i výstava Barva dřeva a kamene umělce Pavla Špeldy v kapli sv. Ducha.
Hudba, stánky s burčákem a dobrotami, ale i atrakce pro děti a bohatý doprovodný program přilákal
do areálu děkanského kostela na 13 tisíc návštěvníků. Nechyběla ukázka vozového parku Technických
služeb nebo infostánek projektového týmu Společné příležitosti. Vedle pestrého programu mohli
návštěvníci slavnosti nakupovat ve 49 stáncích. A to od voňavých trdelníků, přes grilované klobásky
až po langoše. Své umění předvedli i maďarští kuchaři, kteří představili nejrůznější speciality.
Nechybělo ani výtvarné umění.
Účinkující: Charlie Straight, Gulo Čar, Jaksi Taksi, Progres, New Age of Smokie, Věra Špinarová a Adam
Pavlík Band, maďarský sborový soubor Csalegányok, Karel Kahovec & George & Beatovens,
Žižkovanka Petra Soviče, Mostečanka, Golden Big Band Prague a Tomáš Savka (s hity Karla Hály),
Lounská 13, Josef Švejk & C. a K. Šraml.

6. 9. 2014 Mostecká slavnost
Slavil se i zisk titulu Most – Evropské město sportu pro rok 2015.
Slavnost zahájil modro-bílý průvod po třídě Budovatelů, v jehož čele šli s vlajkonoši i všichni náměstci
primátora. Následováni malými permoníky, uniformovanými členy Spolku severočeských havířů,
dechovými kapelami, mažoretkami, sportovci a dalšími Mostečany.

Návštěvníkům akce slunečné počasí přálo. Celým dnem provázely diváky moderátorky Marie
Doležalová a Kristýna Leichtová. Slavnost zakončila ohnivá show s laserovými efekty, při kterých se
všem tajil dech.
Zvýšený zájem zaznamenali i pracovníci kostela. Na jeho věž se vydalo přes 900 zájemců.
Účinkující: Timbre Music – Kids show, Koblížc!, Carpatia Castle + Rock balet, Adam Mišík, Desmond,
eFeM, Ewa Farna, Pichlovanka, Václav Neckář, Hornický dechový orchestr, Frank Sinatra a Marylin
Monroe revival, Pražská frajerka, Labská kapela, Marcela Holanová.

5. 9. 2015 Mostecká slavnost
Převážně sportovní doprovodný program, neboť Most byl pro tento rok nositelem titulu Evropské
město sportu. Tradiční průvod vedli český reprezentant ve freestylovém lyžování Roman Dalecký a
silový trojbojař Vladimír Jeřábek.
V areálu děkanského kostela čekala na zhruba 15 000 návštěvníků řada stánků s občerstvením,
kolotoče a zejména bohatý hudební program na dvou pódiích. Bohužel Yvonne Přenosilové v jejím
vystoupení zabránily náhlé zdravotní problémy. Vystoupení zpěváků Magdy Křížkové a Pavla
Skalického mezi posluchači sklidilo obrovský úspěch, neboť je přeneslo do šedesátých let a hitů
divadla Semafor.
Ti nejmenší si mohli užít nejen kolotoče, ale i rodinný sportovní program na zábavné stezce, který
připravilo Středisko volného času společně s mosteckými skauty.
Účinkující: Jelen, Hamleti, Všichni svatí, No brakes, Lenny, Support Lesbiens, Mandrage,
Doubravanka, Rangers, Plechovanka, Mostečanka, Magda Křížková a Pavel Skalický, Naďa Urbánková
a Bokomara.

10. 9. 2016 Mostecká krušnohorská slavnost
Letošní slavnost trhala rekordy. Kromě toho, že hudební produkce probíhala hned na třech pódiích,
navštívilo slavnost zhruba 30 000 návštěvníků.
Slavnost se uskutečnila nejen v duchu oslav 700. výročí narození císaře Karla IV., ale i přeshraniční
spolupráce s partnerským městem Marienberg.
Kromě hudební produkce a stánků s občerstvením byl pro návštěvníky připraven i bohatý
doprovodný program. Na děti čekala dobrodružná stezka, kterou připravilo Středisko volného času
společně s místními skauty. Připravena byla i sportovní aréna, která nabídla přehlídku mosteckých
sportovních klubů a různé simulátory. Své místo zde měl i stánek Turistického informačního centra.
Účinkující: Děda Mládek Illegal Band, Sebastian, Atmo Music, Eddie Stoilow, No name, Tři sestry,
Žižkovanka Petra Soviče, Big Band Zdenka Tölga, Roo, Veselí muzikanti z Podkrušnohoří, Josef Laufer,
No Brakes, Deviant, Bez cenzury, Noire Volters, Old Anchored Stuff, Obscurity Truth.

9. 9. 2017 Mostecká slavnost
Slavnost se nesla ve znamení 25. výročí spolupráce s německým Marienbergem.
Slavnost stejně jako v předchozích letech odstartovala průvodem, který vedli vlajkonoši spolu
s primátorem a delegací partnerského města Marienberg. Nechyběli dechové kapely, mažoretky,
zástupci sportovních klubů a další Mostečané.
Slavnost nabídla nejen bohatý hudební program na třech scénách, ale i zajímavý doprovodný
program, o který se postarali zejména zástupci různých sportovních klubů.
Účinkující: Jaroslav Uhlíř, Mirai, Lake Malawi, Hodiny, Michal Hrůza, Dymytry, Krušnohorka,
Mostečanka, Veselí muzikanti z Podkrušnohoří, Yvetta Simonová & Josef Zíma, Sounds of Amarula,
UDG, Another False Story, No Brakes, TheMostWantedRecords, Cumbal, Trynity, Coffeebreak.

