
14. 8. PÁTEK 
Městský park
16.00 stavění máje
20.00–1.00 taneční zábava – Akcent
Vestibul MěÚ
18.00 zahájení výstavy obrazů Mgr. Radky Adámkové  
a Šlapanice – 50 let městem

15. 8. SOBOTA
Městský park
15.00 Zábavné odpoledne pro děti i dospělé
Účinkují:
–  Kamarádi s představením Kamarádi na hradě
–  Maňadlo (herec s velkými maňásky) s představením 
   Pohádky a bajky
–  Mažoretky Sisi
–  Kynologický klub Šlapanice
Doprovodný program:  Skákací hrad
20.30 hodová zábava s dechovou hudbou Dambořanka
Městský úřad – zasedací místnost
14.00 přijetí jubilantů (osmdesátníci)
15.00 přijetí jubilantů (sedmdesátníci)
16.00 přijetí jubilantů (šedesátníci)
17.00 přijetí jubilantů (padesátníci)
Hasičská zbrojnice
19.15 krojovaný průvod pro první stárku
Masarykovo náměstí
20.00 předání práva prvnímu stárkovi starostkou města

16. 8. NEDĚLE
Městský park
9.00 mše svatá
Sokolovna
14.45 řazení průvodu
15.00 Krojovaný průvod stárků, jubilantů, hostů a občanů

14. – 16. srpna 2015
Městský park
15.45 zahájení folklorního odpoledne
Účinkují:
– Šlapanické stárky a stárci
– Jubilanti 50- a 60letí
– Národopisný soubor Vrčka
– Dětský folklorní soubor Relíček
– Nejmenší krojované děti ze Šlapanic
– Folklorní soubor Sudaruška (Ukrajina)
– Dechová hudba Dambořanka
Po odpoledním programu hraje k tanci a poslechu 
dechová hudba Dambořanka
Moderuje Monika Brindzáková
Doprovodný program: Skákací hrad, malování na tabule na téma: 
„Co mi ve Šlapanicích chybí…“ 

DOPROVODNÉ AKCE
12. 8. STŘEDA
Muzeum Brněnska
18.00 promítání starých filmů ze Šlapanic
15. – 16. 8. SOBOTA A NEDĚLE
Myslivna (směr na Bedřichovice – viz ukazatele)
So 13.00–18.00, Ne 9.00–18.00
Přehlídka trofejí a preparovaných zvířat, ukázka loveckých zbraní, 
myslivecké výzbroje a výstroje, historických tiskovin, ročenek 
a kroniky spolku, chráněná fauna a flóra Šlapanicka – občerstvení
Orlovna
8.00–18.00 výstava zahrádkářů
Vestibul MěÚ
8.00–18.00 výstava obrazů Mgr. Radky Adámkové a Šlapanice 
– 50 let městem, spojené s promítáním starých filmů ze Šlapanic
Muzeum Brněnska
10.00–17.00 výstavy Tady bydlí panenky a Z rodného kraje 
– fotografie Petra Bílka. V ostatní dny je muzeum otevřeno 
od středy do neděle 13.00–17.00 hodin.

83. ŠLAPANICKÉ SLAVNOSTI
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