Vítání sv. Martina
13.-15. 11. 2015
program

PÁTEK 13. 11. 2015
kostel sv. Martina
11:11 h

Zvonění zvonem „Poledníkem“ na zahájení Vítání svatého Martina a oslav výročí první
zmínky o obci Blansku a jeho kostelu z roku 1136 (880 let)
11:30 h
Krátké (ne)formální zahájení třídenních oslav vč. první komentované prohlídky interiéru
a věže pro pozvané návštěvníky
12:00–16:00 h Prohlídky interiéru kostela a „medové“ prohlídky věže kostela
19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela

Zámek Blansko
18:00 h

Koncert Beau Soir a křest sborníku o Karolině Meineke ‒ koncert sopranistky Lucie
Rozsnyó a pianistky Veroniky Böhmové. Koncert zahájí slavnostní křest sborníku
o Karolině Meineke.

SOBOTA 14. 11. 2015
Informační kancelář Blanka
10:00 h

Blansko známé i neznámé ‒ komentovaná prohlídka města Blanska s průvodcem Pavlem
Svobodou. Sraz u Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6.

Wanklovo náměstí

SVATOMARTINSKÝ FESTIVAL
Akce zaměřená na slavnostní otevření svatomartinského vína a jeho degustaci. Kromě svatomartinského
se bude degustovat i mladé, přívlastkové a jakostní víno. Součástí festivalu bude prodej pokrmů místních
restaurací a stánky s občerstvením, které budou vařit převážně z regionálních surovin.
Hostem Svatomartinského festivalu bude známý šéfkuchař Marcel Ihnačák.
12:00 h
12:30 h
13:30 h

Zahájení akce - otevření vstupu
Cimbálová muzika Grajcar
Slavnostní zahájení - vedením města Blanska

13:45 h

Koncert Ivan Mládek a band

15:00 h
15:30 h
16:30 h
17:00 h
18:15 h

Řízená degustace vína s výkladem vinaře
Cimbálová muzika Grajcar
Řízená degustace vína s výkladem vinaře
Koncert HD Acoustic
Ohnivá show

18:45 h

Příjezd sv. Martina s pozvánkou na neděli

19:00 h

Ukončení akce - uzavření vstupu

Ceny vstupného:
‒ předprodej 80 Kč + dárek (degustační sklenička s logem akce v hodnotě 50 Kč)
‒ na místě 80 Kč (bez skleničky, kterou si je možné zapůjčit za vratný poplatek 50 Kč)
Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel. 516 410 470.
Více se o festivalu dozvíte ze stránek www.facebook.com/svatomartinskyfestival

Zámek Blansko

13:00, 14:00 a 15:00 h Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem
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.
Podrobnosti na www.blansko.charita.cz, sekce Klub Ratolest.

kostel sv. Martina a farní dvůr

10:00–16:00 h Prohlídky interiéru kostela a „medové“ prohlídky věže kostela
13:00–16:00 h Malování na obličej pro děti zdarma
17:00–20:00 h Projekce o Via sancti Martini nad šálkem horkého nápoje (svatomartinská kinokavárnička na
farním dvoře)
17:00–18:00 h Na farním dvoře hraje Martini band
18:00 h
Příjezd a přivítání sv. Martina na farním dvoře ‒ po skončení dostane každé světýlko
martinský perníček připravený dětmi z farního pekařského a včelařského kroužku
19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela

Katolický dům
20:00 h

Martinské hody ‒ hraje Pohoda. Tombola, občerstvení, domácí kuchyně. Předprodej
vstupenek v recepci Orla (za Katolickým domem, ve všední dny v 15:00‒19:00 h).

NEDĚLE 15. 11. 2015
náměstí Svobody
10:00 h

Slavnostní fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)

kostel sv. Martina
09:00 h

10:40 h
11:00 h

Slavnostní bohoslužba a požehnání plakety biskupa Jindřicha Zdíka, olomouckého
biskupa, zakladatele kostela (1136)
Mši svatou, spojenou s poděkováním za dary země, bude sloužit současný olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Požehná bronzový reliéf svého předchůdce, zakladatele kostela
v Blansku biskupa Jindřicha Zdíka, a zahájí výročí oslav 880 let od první zmínky o obci
a kostele v Blansku. Reliéf bude pak umístěn na pamětní desku před kostelem.
Mše svaté se zúčastní také krojovaní, zpěvem doprovází soubor „Martini band“.
Euphorica ‒ hudební vystoupení pod kostelem sv. Martina

Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku

zámecký park ‒ program moderuje Martin Řepa (hit rádio Faktor)
09:00 h
11:45 h
12:00 h
12:05 h
12:15 h
13:00 h
14:00 h
15:00 h
16:00 h
16:20 h
17:00 h

Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku – zabijačkové hody, teplé občerstvení,
pochoutky z udírny, perníky, medovina, rukodělné výrobky a mnohé další.
Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny v zámeckém parku
Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové sdružení)
Bubnování pro sv. Martina
Silácké vystoupení (Silák Franta)
Euphorica ‒ dobová hudba ve stylu World music
Svatomartinské jízdní klání (kaskadérská a divadelní společnost Štvanci)
Drahan a Drahánek ‒ pásmo písní a tanců
Blanenští sobě (bubnování v kruhu)
ZUŠka vítá Martina (ZUŠ Blansko)
Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u Zámecké Sýpky

Dělnický dům Blansko
19:30 h

Koncert Petra Koláře s kapelou na zakončení svatomartinských slavností. Předprodej
vstupenek v Informační kanceláři Blanka od 23. října. Ke vstupence na koncert zdarma
vstupenka do zámeckého parku na Vítání svatého Martina.

Zámek Blansko

11:00–16:00 h Svatomartinská muzika s koštem vína
- hudební vystoupení na nádvoří ‒ na loutnu, dudy, housle a harfu zahrají Richard Závada
a Václav Polívka v 11:00 h, 12:00 h a ve 14:00 h, v zámeckém sklepení ve 13:00 h a v 15:00 h
- na nádvoří košt z více jak 50 druhů kvalitních přívlastkových vín od předních moravských
vinařů (Vinotéka u Brázdů)
- svatomartinská vinárna v zámeckém sklepení (Bluefun, s.r.o.)
Ve 12:00 h a pak každou celou hodinu vystoupí na rotundě zámku trubači z Dobrušky
13:00, 14:00 a 15:00 h Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem
13:00 h
Loutkové divadelní představení pro děti – Sněhurka
(Divadlo Kolárka, multimediální sál muzea)
15:00 h
Divadelní představení pro každého – Macocha (Makoča) – pantomima o vzniku
propasti Macocha (Divadlo Kolárka, multimediální sál muzea). Premiéra představení
proběhla v italském Scandianu.

Katolický dům
17:00 h

Beseda u cimbálu ‒ pohodový večer pro dospělé s cimbálovou muzikou Grajcar
z Dolních Bojanovic. Občerstvení, kvalitní víno, vstupné dobrovolné. Závěr ve 22:00 hod.

Doprovodný program
zámecké sklepení

Vinný sklípek – ochutnávka vína svatomartinského i svařeného za hudebního doprovodu.

skautská klubovna, Růžová ulička a zámecký park

Hry pro děti, lanové techniky a prezentace středisek „Srdce na dlani“ a „Světla“.

zámecký park

Foukání skla, kovářská dílna (pro veřejnost) a další atrakce.
Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka ‒ představení nové dětské knihy s pohádkovými příběhy
z Moravského krasu.

kostel sv. Martina a farní dvůr (zajišťuje Střední škola gastronomická Blansko)

Soutěžní výstava dětských výtvarných prací na téma Život sv. Martina (ve spolupráci se ZŠ, školními
družinami apod.), a to ve věži (vítězné práce) i jinde v areálu (ostatní práce).
Svatomartinský bar ve dvoře fary v časech:
pátek 12:00–22:00 h
sobota 10:00–22:00 h
neděle 10:00–12:00 h
Venkovní prezentace řezbářské scenérie „Legenda o Martinově plášti“.
Expozice o životě sv. Martina a svatomartinských tradicích.
Informační stánek (návštěvnický servis).
Předprodej vstupenek na Vítání svatého Martina v zámeckém parku od 30.10.2015 v Informační kanceláři Blanka.
Cena 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě. Bližší informace: Blanenská informační kancelář „Blanka“, Rožmitálova 6,
678 01 Blansko, tel. 516 410 470.
Změna programu vyhrazena.

