zámecký park
09:00 h Zahájení a otevření řemeslného jarmarku
10:30 h Dechová hudba Blansko
11:45 h Slavnostní přivítání
sv. Martina a jeho
družiny v zámeckém
parku
12:05 h Tancování pro
sv. Martina (Soukromá ZUŠ Blansko – taneční
soubory Drahánek, Drahan
a cimbálová muzika Drahan)
13:15 h Vystoupení souboru
Tambour (bubeníci)
14:00 h Svatomartinské jízdní
klání (Divadelní a kaskadérská
společnost ŠTVANCI)
15:10 h Křest kalendáře Blansko na rok 2018
15:45 h Marek Ztracený ‒ koncert
17:00 h Ilusias ‒ ohňová show Flaming art
Bohaté občerstvení, ukázky řemesel.

Předprodej vstupenek
na nedělní program Vítání sv. Martina
v zámeckém parku:
~ Blanenská informační kancelář „Blanka“ ~
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko,
tel.: 516 410 470,
e-mail: infocentrum@blansko.cz

~ pokladna Kina Blansko ~
Hybešova 6, 678 01 Blansko,
tel.: 516 412 437,
e-mail: kino@blansko.cz

Cena 50 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.
Děti do 15 let, kostýmovaní účastníci průvodu
a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

PROGRAM

Informace o programu:
Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 470
infocentrum@blansko.cz

Muzeum Blanenska, zámek
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové
sdružení)
13:00, 14:00 a 15:00 h Mimořádné prohlídky historických interiérů
s výkladem (Muzeum Blanenska)

Rezervace prohlídek:
Muzeum Blanenska ‒ 516 417 221
kostel sv. Martina ‒ 602 780 034

Katolický dům
17:00 h Beseda u cimbálu ‒ pohodový večer pro dospělé s cimbálovou
muzikou. Občerstvení, kvalitní víno, vstupné dobrovolné.
Závěr ve 22:00 h.

10.–12.11.2017 • blansko

Hlavní pořadatelé a partneři akce:

Centrum sv. Martina
pátek–neděle
• Expozice o sv. Martinu a svatomartinských tradicích
• Řezbářská scenérie „Příjezd svatého Martina“
• Soutěžní hra pro děti „Martin ti napoví“
• Svatomartinský bar na farním nádvoří
Doprovodný program zajišťuje Střední škola gastronomická Blansko.
Změna programu vyhrazena.

Za podpory:

www.facebook.com/vitanisv.martina/
Mediální partneři:
Zpravodaj města Blanska

martin.blansko.cz

Pátek 10.11.2017

Sobota 11.11.2017

Zámek Blansko

Informační kancelář Blanka

18:00 h Violoncellový dvojkoncert – Jiří Hošek
a Dominika Weiss Hošková
Koncert v hudebním salonu – 3. koncert z cyklu Hudba na
blanenském zámku. Dominika Weiss Hošková – violoncello,
Jiří Hošek – violoncello, varhany. Na programu skladby:
J. Haydna, A. Krafta, J. Offenbacha, J. S. Bacha a D. Poppera.

09:00 h Komentovaná prohlídka města Blanska s průvodcem Pavlem
Svobodou. Sraz u Blanenské informační kanceláře Blanka,
Rožmitálova 6.

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 budou zveřejněny také na
www.blansko.charita.cz, sekce Klub Ratolest.
18:00 h Příjezd a přivítání sv. Martina na farním nádvoří dětmi
z pochodu světýlek

kostel sv. Martina
13:00‒17:00 h Prohlídky interiéru kostela
13:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže a interiéru kostela sv. Martina
(s medovinou nebo medovým čajem)
17:00–20:00 h Večerní prohlídky věže kostela
při svíčkách

Dělnický dům
18:00 h Jožka Černý – 75 let
Speciální koncert
k 75. narozeninám
jednoho z nejznámějších
moravských zpěváků
lidových písní.
S cimbálovou muzikou
Gracia pod vedením
Petra Zugárka.

Rekreační oblast Palava
11:30 h Svatomartinské zimní plavání – 2. ročník Českého poháru
v zimním plavání. Plave se 100 m, 250 m, 500 m, 750 m
a 1 000 m. Pořádá FIDES Brno, plavání www.otuzilci-brno.cz
za podpory města Blanska.

kostel sv. Martina
10:00‒17:00 h Prohlídky interiéru kostela
10:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže a interiéru
kostela sv. Martina (s medovinou nebo
medovým čajem)
17:00–20:00 h Večerní prohlídky věže kostela
při svíčkách

17:10 h Cimbálová muzika Aleše Smutného
18:00 h Ukončení akce
Vstup zdarma.

Muzeum Blanenska, zámek
13:00–18:00 h Svatomartinská družina – zábavný program pro
děti od 3 do 10 let
14:00 h Doktorská pohádka
16:00 h Kapsář plný pohádek
Dále jsou na programu zábavné prohlídky zámku, tematické tvoření,
pro děti je zajištěn výtvarný materiál, pitný režim a malá svačina.
13:00, 14:00 a 15:00 h Mimořádné prohlídky historických interiérů
s výkladem (Muzeum Blanenska)
Občerstvení v zámeckém sklepení od 13:00 h.

Katolický dům
20:00 h Martinské hody ‒ hudba, tombola, občerstvení, domácí
kuchyně

Neděle 12.11.2017
náměstí Svobody
zámecký park
moderuje Vít Pořízek (Bee Free!)
13:00 h Začátek akce
13:05 h Cimbálová muzika Aleše Smutného
13:30 h Příchod svatého Martina
13:45 h ZUŠ Blansko ‒ Martinské muzikohraní
ZUŠ Blansko s Hankou Holišovou
14:45 h Představení vinařů a sponzorů akce
15:00 h Cimbálová muzika Aleše Smutného
15:30 h Soutěž pro veřejnost – anonymní degustace
vína
15:45 h Big Band ZUŠ Jedovnice ‒ hudební ochutnávka nejen s příchutí swingu a evergreenů
17:00 h Slavíme 1 700 let s Martinem

10:00 h Fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)

kostel sv. Martina
09:00 h Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země
11:00 h Historický průvod od kostela
sv. Martina do
zámeckého parku

