


Pátek 17. května 2013
Masarykovo náměstí ve Slaném a hřiště Slavoj
17.00 Koncert ke 175. výročí založení ZUŠ ve Slaném
19.30 Deratizéři (koncert folkové skupiny)
21.00 Historický ohňový průvod na hřiště Slavoj
22.00 Noční program – ohňová show (Slavoj)

Sobota 18. května 2013
Hlavní napoleonský program na hřišti Slavoj
10.00 Historický průvod městem
12.30 Příchod průvodu na hřiště Slavoj, řazení vojsk, nástin 

historických událostí, proslovy a salvy, zahájení slavností
13.00 Ukázky výcviku pěchoty
13.30 Komentovaná prohlídka tábora
14.00 Ukázky výcviku dělostřelectva
14.30 Komentovaná prohlídka tábora
14.30 Položení věnce u pomníku hraběte B. de Tolly na hřbitově
15.00 Ukázky výcviku kavalérie
17.00 Bitevní ukázka – napoleonská vojska v bitvě u Chlumu 1813
Velký vojenský tábor v lesoparku Na Hájích bude volně přístupný.

Sobota 18. května 2013
Hudební program v letním kině
12.00 Big Band Beta (lidová, taneční a populární hudba)
15.30 Rastafi dli Orkestra (reggae-ska)
18.00 Jablkoň
20.00 Vlasta Redl a „Naše nová kapela“

Specální program pro děti v lesoparku Na Hájích (11.00–17.00)
Na Hájích u hřiště Slavoj – DDM Ostrov Slaný připravil bohatý
program pro nejmenší návštěvníky slavností plný různých soutěží 
a zajímavých výtvarných technik.
Na Hájích u Altánku – ukázky palných zbraní, oblékání do zbroje, 
šerm, věštírna, lazebnice, historický tanec, Máčení nepoctivého 
pekaře, Proces se zlodějem (Agentura Pranýř)
Slánské pivo a další stánky s občerstvením a řemesly po celý den.

Jablkoň Vlasta Redl
Vstupné 60 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti 1.–9. třída ZŠ a senioři) platí 
pro hlavní program v sobotu 18. 5. na hřišti Slavoj a pro hudební 
program v letním kině. Předškoláci vstup zdarma. Vojenský tábor 
a program pro děti v lesoparku Na Hájích u Altánku a u vojenského 
tábora je volně přístupný. Program v pátek 17. 5. je zdarma.
Z vybraných zastávek MHD doprava Na Háje v 11.30, 13.30 a 15.00 zdarma.

Předprodej vstupenek od 11. 4. v Infocentru Pod Velvarskou branou
Velvarská 136/1, Slaný, tel.: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
www.slavnosti.slansko.cz • www.infoslany.cz
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