Doprovodné akce
Šlapanice

Slavkov u Brna

pátek 2. 12. v 16.30 hod.
Řazení vojsk na Masarykově náměstí
Pietní akty na hřbitově a u pomníku francouzským lékařům
sobota 3. 12. v 7.00 – 11.00 hod.
Burza militárií – v orlovně
neděle 4. 12. v 9.00 – 17.00 hod.
Vánoční jarmark – Masarykovo náměstí

pátek 2. 12.
Obsazení města spojeneckou armádou - Palackého náměstí – 17.00 hod.
Příjezd rakouského císaře a ruského cara na nádvoří zámku – 20.00 hod.
Lidová veselice na nádvoří zámku, zámecký bál a speciální noční prohlídky– 20.30 hod.

sobota 3. 12.
Tradiční předvánoční řemeslný jarmark na náměstí a nádvoří zámku (do 19 hod.)
– 9.00 – 21.00 hod.
Tenkrát ve Slavkově – ukázky vojenského výcviku a bitevních střetů - zámecký park
a náměstí – 10.00 – 16.00 hod.
Kostýmové napoleonské prohlídky zámku – 10.00 – 16.00 hod.
Malá bitevní ukázka, obsazení radnice – 18.00 – 18.45 hod.
Defilé vojáků městem – 20.00 hod.
Závěrečný ohňostroj - Palackého náměstí

Blažovice
neděle 4. 12. ve 14.30 hod.
Vzpomínková pobožnost za padlé u Boží muky pod Starými vinohrady

Holubice
sobota 26. 11. v 15.30 hod.
Průvod k pomníku obětem bitvy, kladení věnců, lampionový průvod (sraz
před obecním úřadem)

Jiříkovice
pátek 2. 12. v 18.00 hod.
Jiříkovské ohně – sportovní areál, ulice Blažovská
sobota 3. 12. v 9.30 hod.
Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku Norberta Brassina

sobota 3. 12. v 17.00 hod.
Pietní akt u pomníků Kopjafa

Tvarožná

sobota 26. 11. v 7.54 hod.
Odjezd vlakem - horní nádraží - do Újezdu u Brna – pěší pochod slavkovským bojištěm

pátek 2. 12. v 16.00 hod.
Vojenské ležení ve dvoře obecní hospody (vojáci, markytánky i civilisté v dobových
uniformách, dobové rekvizity, zbraně apod.)
Rekonstrukce bojové šarvátky, ulice Havlíčkova (směrem na Holubice) – 17.45 hod.
Lampionový průvod ke Zlaté hoře, pietní akt k uctění památky padlých – 19.00 hod.
Tematický ohňostroj na Zlaté hoře, doplněný průvodním slovem – 20.00 hod.

sobota 3. 12. v 11.00 hod.
Průvod obcí k Božím mukám
neděle 4. 12. v 9.00 hod.
Slavnostní nástup jednotek u sochy M. I. Kutuzova

sobota 3. 12.
Náves – vojenské ležení (po celý den)
Náves – jarmark (po celý den)
Manévry, ukázky výcviku - náves, areál pod Santonem, areál u rybníka za Novou ulicí
(v průběhu dopoledne)
Obecní úřad – diorama bitvy – 9.00 – 12.00 hod.
Pietní akt – uctění památky obětí bitvy – v průběhu dopoledne
Rekonstrukce bitvy tří císařů - areál pod Santonem – 14.00 – 15.30 hod.
Mše svatá s modlitbou za oběti (v latině s doprovodem chorálu) - 17.30 hod.

Újezd u Brna
čtvrtek 1. 12. v 17.00 hod.
Pietní oheň za padlé civilisty (park u Rychmanovského rybníku) - zapálení ohně
Koncert k uctění zesnulých v bitvě u Slavkova (jídelna Domu s pečovatelskou službou)

Prace

Zámek Sokolnice

neděle 4. 12. v 12.00 hod.
Pietní akt n- památník Mohyla míru

Šlapanice Slavkov u Brna

pátek 2. 12. v 17.30 hod.
Pietní akce Ohně na Žuráni (návrší Žuráň) za účasti Napoleonova štábu
neděle 4. 12. v 10.00 hod.
Odhalení sochy Napoleona na křižovatce Podolí - Bedřichovice za účasti
Napoleonova štábu

Telnice

Křenovice

Újezd u Brna

Podolí

neděle 4. 12. v 10.00 hod.
Rekonstrukce části bitvy - zámecký park, Zámek Sokolnice
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