Vítání svatého Martina

Program
Pátek 11. 11. 2016
Kostel sv. Martina
11:11 Zahájení třídenního programu zvoněním na zvon Poledník
12:00–16:00 „Medové“ prohlídky věže a interiéru kostela sv. Martina
19:00–22:00 Noční prohlídky věže kostela
Zámek Blansko
19:00 Collegium Moraviensis, barokní hudba (Koncert v rámci festivalu Hudba na blanenském
zámku)
Dělnický dům
19:30 Rockový koncert kapely Harlej

Sobota 12. 11. 2016
Informační kancelář Blanka
10:00 Komentovaná prohlídka města Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou.
Sraz u Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6.
Rekreační oblast Palava
11:00‒16:00 Svatomartinská soutěž Českého poháru v zimním plavání
Zimní plavci nastupují na tratě na vzdálenostech od nejkratších 250 m, přes 500 m, 750 m až po
nejnáročnější trať na 1 km. Pro odvážlivce z publika bude možné okusit nesoutěžní 100 m trať. V době
soutěže předpokládáme teplotu vody kolem 8 °C.
11:20 zahájení, nástup zimních plavců
11:35 start na 100 m, nesoutěžní – pro veřejnost
11:45 start na 250 m
11:55 start na 1 000 m
12:45 start na 750 m
13:35 start na 500 m
15:00 vyhlášení výsledků soutěže

Wanklovo náměstí
SVATOMARTINSKÝ KOŠT
Akce je zaměřená na slavnostní otevření svatomartinského vína a jeho degustaci. Kromě
svatomartinského se bude degustovat i mladé, přívlastkové a jakostní víno od moravských vinařů.
Součástí festivalu bude nabídka pokrmů od místních restaurací. Festival bude zpestřen několika
hudebními vystoupeními.
Program:
12:00 Začátek akce
12:30 Cimbálová muzika GRAJCAR – folklor
13:55 Slavnostní zahájení
14:00 O5 a Radeček
15:00 Řízená degustace vína s výkladem
15:30 Cimbálová muzika GRAJCAR – Cimballitica
16:30 Řízená degustace vína s výkladem vinaře
17:00 HD ACOUSTIC
18:15 Ohnivá show
18:45 Příjezd sv. Martina na bílém koni
19:30 Konec akce
Více se o festivalu dozvíte ze stránek www.svatomartinskyfestival.cz
Zámek Blansko
13:00, 14:00 a 15:00 Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem (Muzeum Blanenska)
Centrum pro matku a dítě, Sladkovského 2b
17:00 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.
Kostel sv. Martina a farní nádvoří
10:00–16:00 „Medové“ prohlídky věže a interiéru kostela sv. Martina
18:00 Příjezd a přivítání sv. Martina na farním nádvoří dětmi z pochodu světýlek
19:00–22:00 Noční prohlídky věže kostela
Katolický dům
20:00 Tradiční Martinské hody ‒ hudba, tombola, občerstvení, domácí kuchyně.

Neděle 13. 11. 2016
Kostel sv. Martina
09:00 Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země
Náměstí Svobody
10:00 Fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)
Kostel sv. Martina
11:00 Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku. (Mapa průvodu)
zámecký park ‒ program moderuje Petr Schwank (Fajn rádio)
09:00 Zahájení a otevření řemeslného jarmarku
10:30 Dechová hudba Blans
11:45 Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny v zámeckém parku
12:00 Křest
12:05 Pásmo písní a tanců (SZUŠ Blansko – Drahánek + ZUŠ Blansko)
13:00 Vystoupení WILD STICKS (velká bubenická show)
14:00 Svatomartinské jízdní klání (Divadelní a kaskadérská společnost ŠTVANCI)
15:00 Fešák Píno show (pořad pro děti)
16:15 Vystoupení Jožky Šmukaře
(Po dobu koncertu degustace Svatomartinského vína zdarma; vinařské závody Znovín Znojmo)
17:10 Sen noci svatomartinské, světelná fanatazie (Divadelní a kaskadérská společnost ŠTVANCI)
17:20 Závěrečná Laser show
Bohaté občerstvení, zabijačkové speciality, ukázky řemesel.
Zámek Blansko
12:00 Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové sdružení)
13:00 Zimní pohádka. Hraje: Sandra Riedlová. Pohádkové divadelní představení pro děti
(Multimediální sál)
13:00, 14:00 a 15:00 h Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem (Muzeum Blanenska)
Katolický dům
17:00 Beseda u cimbálu

Doprovodný program
Centrum sv. Martina (zajišťuje Střední škola gastronomická Blansko)
- Výstava prací dětské výtvarné soutěže na svatomartinské téma
- Expozice o životě sv. Martina a svatomartinských tradicích
- Svatomartinský bar na farním nádvoří
- Infostánek a návštěvnický servis (vše pátek‒neděle)

-

zámecký park
Historický jarmark a atrakce pro děti (neděle)
Hry pro děti a prezentace skautských středisek „Srdce na dlani“ a „Světla“ (neděle)

Zámek Blansko
- Svatomartinská vinárna v zámeckém sklepení (neděle)
- Každou celou hodinu vytrubování v podání Dobrušského žesťového sdružení ze zámecké
rotundy (neděle)

Předprodej vstupenek na Vítání svatého Martina v zámeckém parku od 31. 10. 2016 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.

