PROGRAM NA HLAVNÍ SCÉNĚ
10:00 h	Otevření řemeslného jarmarku městským heroldem – úvod
a „balábilé“ účinkujících

10:30 h Historická kapela – písničky jarmarků a veselic
11:45 h

Příchod průvodu družiny sv. Martina do zámeckého parku

12:00 h	Ceremonie na počest města Blanska a sv. Martina
12:10 h	Kejklíři a komedianti – veselé pouliční divadelní představeníčko

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na nedělní program Vítání sv. Martina v zámeckém parku
od 01.10.2019
• v Informační kanceláři Blanka

Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 410 470, infocentrum@blansko.cz

• v pokladně Kina Blansko

Hybešova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 412 437, kino@blansko.cz

pro malé i velké

12:30 h	Městská hotovost aneb Na hradby! - představení historického
šermu

13:00 h	Mistr ostrého meče - neveselé příběhy městského kata, pouliční
představení

13:15 h	Žoldnéři války třicetileté – mušketýři, představení Klubu vojenské
historie

Cena 100 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě.
Děti do 155 cm, návštěvníci v historickém kostýmu a držitelé
průkazu ZTP mají vstup zdarma.
Sleva 20 % z plného vstupného bude poskytnuta těm osobám, které
se při nákupu vstupenek prokážou platnou jednorázovou (použitou
v den nákupu vstupenek) nebo předplatní jízdenkou IDS JMK.

14:00 h Bujaré písničky středověku – historická kapela
14:45 h	Veselá pohádka o Palečkovi – pouliční představeníčko komediantů
na káře

15:30 h Sokolníci – ukázky letů dravých ptáků a jejich výcviku

Hlavní pořadatelé a partneři akce:

Vítání
svatého
Martina
Blansko
7.–10. listopadu 2019

program

15:45 h Lapkové a loupeživí rytíři – šermířské představení
16:00 h Žongléři a komedianti – pouliční představení
17:00 h	Bohemian Bards - středověká kapela se současným úderným
zvukem, dudy, šalmaje, bubny, …

18:30 h Ukončení slavností
Zámek Blansko - Muzeum Blanenska
10:00–17:00 h Svatomartinská vinárna ve sklepení
14:00, 15:00 a 16:00 h
Mimořádné prohlídky zámku a mimořádně otevřená expozice
Cesta do pravěku Blanenska
Vstupy do expozic za běžné vstupné 80 Kč (snížené 40 Kč, rodinné 160 Kč),
mimořádně k vidění věžní hodiny.

Katolický dům

Za podpory:

17:00 h Beseda u cimbálu –‒ hraje cimbálová muzika Grajcar.

Podrobný program:
web

Centrum sv. Martina (pátek‒ až neděle)
• Řezbářská scenerie „Příjezd svatého Martina“

Mediální partneři:

martin.blansko.cz

• Svatomartinský bar na farním nádvoří
Program zajišťuje Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o., Blansko
Změna programu vyhrazena.

@vitanisv.martina

PŘIPRAVTE SE NA PŘÍJEZD SV. MARTINA!
sobota 02.11.2019
Galerie města Blanska, Dvorská 2
10:00–17:00 h Svatomartinská šicí dílna
Speciální celodenní tvořivá dílna s módní designérkou Hanou Kubešovou, ve které
si účastníci ušijí historický kostým do svatomartinského průvodu. Akci doplní
promítání autorské animace a čtení legendy o sv. Martinovi v režii Městské
knihovny Blansko. Dílna je určena pro rodiny s dětmi. Vstupné: 50 Kč/osobu
(cena zahrnuje veškerý materiál).

neděle 03.11.2019

13:00–‒17:00 h	„Medové“ prohlídky věže (s medovinou nebo medovým
čajem)

17:00‒–19:00 h	Svatomartinská kavárnička na farním nádvoří
17:00–‒20:00 h	Večerní prohlídky věže kostela při svíčkách
18:00 h		Příjezd a přivítání sv. Martina na farním nádvoří dětmi
z pochodu světýlek
nádvoří Farnosti sv. Martina, Komenského 14
17:30 h	Martinova cesta: Symboly svatomartinské legendy –‒ vernisáž
Výstava je společným dílem dětí, které se zapojily do týdenního tvořivého
sympozia v galerii.

ZUŠ Blansko, Zámek 3

Dělnický dům

09:00–‒11:00 h	Výroba svatomartinských koníků na dřevěných tyčích

18:00 h Mistříňanka - koncert dechové hudby

Výtvarná dílna v rámci ZUŠ a ART-TEP. S koníky půjdou jejich majitelé v nedělním
průvodu v zapůjčeném „kostýmu rytíře“.

pondělí až čtvrtek 04.–07.11.2019
Galerie města Blanska, Dvorská 2

čtvrtek až neděle 07.—10.11.2019
centrum města, ul. Rožmitálova
Venkovní panelová expozice o sv. Martinu a svatomartinských tradicích

sobota 09.11.2019

čtvrtek 07.11.2019
Zámek Blansko - Muzeum Blanenska
18:00 h Duo Concertant –‒ koncert klasické hudby
Vystoupí: Michaela Koudelková – zobcové flétny, Karel Fleischlinger – romantické
kytary. Zazní skladby autorů: Giuliani, Coste, Molino, Diabelli.

pátek 08.11.2019
Městský klub důchodců, Dvorská 2

Centrum pro matku a dítě, Sladkovského 2b
17:00 h	Pochod světýlek ke sv. Martinovi
Shromažďování dětí i dospělých se světýlky v 16:45 hodin v areálu Centra „PRO“
Blansko. Společný odchod v 17:00 hodin ke kostelu sv. Martina. Přivítání svatým
Martinem na farním dvoře.

13:00–17:00 h Prohlídky interiéru kostela

Zveme všechny přátele turistiky a večerního lesa s dobrodružstvím a pohádkami.
Start ve vestibulu ZŠ Dvorské průběžně od 16:30 do 17:30 hodin. Nezapomeňte
baterku a dobré oblečení! Děti pouze v doprovodu dospělých, všichni na vlastní
zodpovědnost. V cíli si opečete párky a za výkon budete odměněni diplomem.
Startovné 40 Kč/osobu. Pořádá Klub českých turistů, odbor Blansko. Konání akce
umožnily Lesy České republiky, s. p.

Katolický dům
20:00 h Martinské hody –‒ tradiční ples s kapelou Pohoda, bohatou tombolou

neděle 10.11.2019
kostel sv. Martina

s průvodcem Pavlem Svobodou.

kostel sv. Martina
10:00–17:00 h	Prohlídky interiéru kostela
10:00‒–17:00 h	„Medové“ prohlídky věže
17:00–‒20:00 h Večerní prohlídky věže kostela při svíčkách

NA VÍNO S MARTINEM
13:05 h Cimbálová muzika Galán
13:30 h Příchod svatého Martina
13:45 h ZUŠ Blansko –‒ Hudební degustace ZUŠ Blansko
14:45 h Sabrage classique s mistryní Libuší Vrbovou
15:05 h Cimbálová muzika Galán
15:45 h Sabrage classique s mistryní Libuší Vrbovou –
‒ show s diváky
16:15 h

09:00 h Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země
náměstí Svobody
10:00 h Fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)
prostor před ZUŠ Blansko, Zámek 1
10:20 h O Martinovi –‒ Divadlo Kolárka

zámecký park

Jak to bylo s husami a pláštěm? Loutkové představení o životě svatého Martina
z Tours. Příběh založený na legendách a faktech. Hrají: Michaela Růžičková, Leona
Voráčová, Markéta Nesrstová.

kostel sv. Martina
11:00 h Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku
Zámek Blansko - Muzeum Blanenska
12:00 h	Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové
sdružení)

Platonic –‒ koncert

17:30 h Cimbálová muzika Galán

zámecký park

19:00 h Ukončení akce

HISTORICKÉ LEŽENÍ

Vstupné: děti do 18 let zdarma, dospělí 50 Kč (v ceně sklenička, náramek na
ruku, seznam vinařů, tužka).

Zámek Blansko – Muzeum Blanenska
Svatomartinská družina – zábavný program pro děti
13:00–‒17:00 h Archeologická herna
13:00–‒17:00 h	Pazourkova trasa v expozici Cesta do pravěku
Blanenska
13:00–‒17:00 h	Svatomartinské tvoření (ve spolupráci s Městskou knihovnou
Blansko)

kostel sv. Martina

16:30 h Pochod podzimním lesem –
‒ 39. ročník

09:00 h	Blansko včera a dnes – komentovaná prohlídka města

15:00 h Martinské hody
V programu vystoupí pěvecký soubor Radost za hudebního doprovodu Karla Nesrsty.

ZŠ Dvorská

Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6

13:00 h Začátek akce

PROGRAM HLAVNÍCH OSLAV

12 let a dospělé, nutná rezervace předem na info@muzeum-blanenska.cz.
Vstupy za běžné vstupné –
‒ herna 10 Kč, stálé expozice 80 Kč (snížené 40 Kč,
rodinné 160 Kč), kurz kresby 80 Kč.

a domácí kuchyní

14:00–17:00 h	Martinova cesta: Symboly svatomartinské legendy
Vytvoříme fosforeskující stopy koně, obarvíme kus plátýnka, ušijeme biskupskou
čepici a vymodelujeme sněhovou vánici! V rámci svatomartinských oslav se pak
všechny tyto atributy ze života sv. Martina objeví v instalaci ve farní zahradě.
Dílna je určena pro rodiny s dětmi různého věku. Vstupné: 30 Kč/osobu (cena
zahrnuje veškerý materiál).

18:00 h	Jak kreslit koně – večerní kurz kresby v expozici litiny, pro děti od

14:00, 15:00 a 16:00 h
Kostýmované prohlídky zámku s blanenskými osobnostmi

po celý den soutěže pro malé i velké s historií a romantikou
U královského lovčího –
‒ poznávání zvířátek našich stájí, polí i lesů
Erbovní soutěž –
‒ historický stan v heraldických barvách a velké tabule, ke kterým
je třeba správně zařadit a poté k nim i zavěsit správný erb
Král je mrtev, ať žije král! –
‒ poznávání panovníků zemí Koruny české
Věnečky –
‒ starofrancouzská hra mladých děvčat i hochů, kdy házené věnečky
napichovali na čepele mečů
Házení podkov –
‒ stará uherská hra, kdy se hází podkovou na zabodnutý kolík
Právo útrpné –
‒ veselé historky mistra kata, kdy si divák může vyzkoušet španělskou botu, palečnici i natažení na skřipec
Sokolníci –
‒ draví ptáci na posedech, povídání o dravcích, ukázky lovů a výcviku
Tábor zbrojnošů s historickými stany –
‒ přístřešek s dobovým posezením, stojan
na zbraně a prapory
Zbrojnice –
‒ možnost potěžkat si různé zbraně rytířů a vyfotit se v kostýmech
a zbrojích

