zámecký park
vstup jen se vstupenkou
09:00 h zahájení a otevření řemeslného jarmarku
Po celý den budou stará řemesla předvádět Berounští měšťané.
10:30 h Dechová hudba Blansko
11:45 h Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny v zámeckém
parku
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské
žesťové sdružení)
12:05 h Tanec na zámku a v podzámčí (Soukromá ZUŠ Blansko)
13:15 h Vystoupení kapely Euphorica
14:00 h Svatomartinské jízdní klání (Divadelní a kaskadérská
společnost ŠTVANCI)
15:10 h Křest kalendáře na rok 2019 a ocenění nejlepších
fotografů
15:45 h Koncert Inflagranti
17:00 h Světelná show Ilumia

Předprodej vstupenek
na nedělní program Vítání sv. Martina
v zámeckém parku:
~ Blanenská informační kancelář „Blanka“ ~
Rožmitálova 6, tel. 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz
~ pokladna Kina Blansko ~
Hybešova 6, 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. Sleva 20 % z plného vstupného bude poskytnuta
těm osobám, které se při nákupu vstupenek prokáží platnou
jednorázovou (použitou v den nákupu vstupenek) nebo předplatní
jízdenkou IDS JMK.

PROGRAM

Informace o programu:
Blanenská informační kancelář „Blanka“
tel.: 516 410 470
infocentrum@blansko.cz
Rezervace prohlídek:
Muzeum Blanenska
tel. 516 417 221, 725 952 592
info@muzeum-blanenska.cz
www.muzeum-blanenska.cz

Muzeum Blanenska – zámek
10:00‒17:00 h Svatomartinská vinárna ve sklepení, umělecké kovářství
Antonína Juračky před zámkem
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové
sdružení)
14:00, 15:00 a 16:00 h
Mimořádné prohlídky zámku (k vidění věžní hodiny), otevřená
expozice Cesta do pravěku Blanenska.
Běžné vstupné 80 Kč (snížené 40 Kč, rodinné 160 Kč).

kostel sv. Martina
tel. 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 hod.

09.–11.11.2018 • blansko

Hlavní pořadatelé a partneři akce:

Centrum sv. Martina
pátek–neděle
Expozice o sv. Martinu a svatomartinských tradicích
Řezbářská scenérie „Příjezd svatého Martina“
Svatomartinský bar na farním nádvoří
Doprovodný program zajišťuje Střední škola cestovního ruchu
a gastronomie, s. r. o., Blansko
Změna programu vyhrazena.

Mediální partneři:

Za podpory:

web:

martin.blansko.cz

www.facebook.com/vitanisv.martina/

pondělí–čtvrtek 05.–08.11.2018

sobota 10.11.2018

Galerie města Blanska, Dvorská 2

Informační kancelář Blanka

Po‒Čt: 15:00‒17:00 h, St: 15:00‒19:30 h
Svatomartinská dílna
Přijďte si vyrobit rekvizity na nedělní svatomartinský průvod (koně
z papíru, svatomartinský plášť z textilu a ochranný amulet z kůže).
Hostem dílen bude Jarmila Póčová.

09:00 h Sochy a historie Blanska ‒ komentovaná prohlídka města
Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou. Sraz u informační
kanceláře Blanka, Rožmitálova 6.

pátek 09.11.2018

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

Městský klub důchodců, Dvorská 2
15:00 h Martinské hody
V programu vystoupí pěvecký soubor Radost za hudebního
doprovodu Karla Nesrsty.

Muzeum Blanenska – zámek
18:00 h Recitál české hudby – Jan Škrdlík, Renata Ardaševa,
v hudebním salonu

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)
17:00‒18:00 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

Dělnický dům
19:00 h Hradišťan & Jiří Pavlica

ZŠ Dvorská
16:30 h Pochod podzimním lesem ‒ 38. ročník
Zveme všechny přátele turistiky do 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. Na startu si můžete zakoupit kouzelné pytlíčky, v perníkové chaloupce perníčky přímo od baby
Jagy. V cíli si opečete párky a za výkon budete odměněni
diplomem. Startovné 40 Kč. Těší se na vás KČT, odbor
Blansko. Konání akce umožnily Lesy České republiky, s. p.

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

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.
www.blansko.charita.cz, sekce Klub Ratolest.

14:00, 15:00, 16:00 h kostýmované prohlídky zámku pro děti se
zámeckou paní
Vstupy pro děti na vše zdarma, pro dospělé za běžné vstupné ‒ stálé
expozice 80 Kč (snížené 40 Kč), herna 10 Kč.
www.muzeum-blanenska.cz, www.knihovnablansko.cz

Vstup zdarma.
zámecký park
13:00 h
13:00‒17:00 h
13:05 h
13:30 h
13:45 h
14:45 h
15:00 h
15:30 h
15:45 h
17:00 h
18:00 h

začátek akce
Svatomartinská družina pro děti v zámku
Cimbálová muzika Sylván
příchod svatého Martina
ZUŠ Blansko ‒ Hudební degustace ZUŠ Blansko
představení vinařů a sponzorů akce
Cimbálová muzika Sylván
soutěže
Koncert The People
Cimbálová muzika Sylván
ukončení akce

Muzeum Blanenska – zámek
Zábavný program pro děti od 3 do 10 let.
13:00‒17:00 h archeologická herna
13:00‒17:00 h zámecká obrazárna: Hrátky s knihovnou – deskové
hry, knihy ke čtení, výroba svatomartinských placek
13:00‒17:00 h Cesta do pravěku Blanenska s archeologem Pazourkem – stálá expozice se zábavnou trasou pro děti

neděle 11.11.2018
náměstí Svobody
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

