
Mediální partneři:

     

 20.00    - ZÁMECKÁ PARTY s DUO RENEGADES v parku před zámkem

  

Nad slavností převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

 –  
 

  
 9.00 - před KD výstava automobilů (HOŠEK MOTOR, AUTOPRODEJNA SUCHÝ, AUTOCENTRUM
   KRÁL), skupina DUO AMADEUS na pódiu u KD, historická hudba u zámku
  - výstava traktorů - areál �rmy Nejedlý s.r.o., v 11.45 hod. spanilá jízda veteránů
 9.15 - historický průvod s kněžnou Miroslavou a Černým rytířem od KD na náměstí a k zámku
 9.30 - zahájení slavnosti u sochy sv. Floriána starostkou města
10.00 - prohlídky na zámku + výstava klobouků
  - soutěž  v požárním útoku o POHÁR RADY MĚSTA MIROSLAV, od 10.00 do 13.00 hod.
  - ochutnávka vín miroslavských vinařů u KD, historické tržiště v zám. parku
  - Barevná ulička - zábavná show Páji Chabičovského a zpěvačky Kačule Pokorné
   s Olafem a Sněhulákem Ferdou, skákací hrad, malování na obličej, soutěže pro děti
  - jízdy turistickým vláčkem na letiště a traktorem �rmy Nejedlý s.r.o.  
  - slet ultralehkých letadel na novém letišti AIRCON - 11. ročník,
   po celou akci možnost vyhlídkových letů pro veřejnost z letiště AIRCON
   viz. www.leteckaakademie.cz
  - Den otevřených dveří  “VINAŘSTVÍ PERK” s cimbál. muzikou (sklep Agrodružstva Miroslav) 
 11.00 - módní přehlídka Boutique Elegance před KD
 12.00 - ukázky sokolnictví, předvádění výcviku mušketýrů a pikenýrů u zámku
 12.30 - harfový koncert EVY ADAMS na zámku
 14.00 - historická bitva z období třicetileté války pod zámkem
 15.00 - pódium u kulturního domu - soutěž "Knedlíkový král",  vyhlášení výsledků 
   "Meruňka roku", "Meruňkovice roku" 
 16.30 - vystoupení ILONY CSÁKOVÉ a její doprovodné skupiny před KD
 18.00 - cimbálová muzika DONAVA u KD
 18.00 - Hudba mezi stromy (česká klasická díla plná přírody) na zámku  
 19.00 - Velká letní noc v letním kině, hrají skupiny NAZARETH, ROCKOPERA PRAHA,
   MONROE a ARGEMA
 

   

Pořádají: město Miroslav, Společenstvo Libertas, SHŠ MBP, Moravský Podhorácký pluk, ČZS, SDH Miroslav, MKIC.
 


