26. valašský mikulášský jarmek
Valašské Klobouky
2. prosince 2017
Tisková zpráva
21. listopadu 2017

Na jarmeku můžete obdivovat stará řemesla
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V sobotu 2. prosince si mohou návštěvníci Valašského mikulášského
jarmeku připadat jako ve starých časech. Připomenou si, jak se peklo v peci, jak se mlelo obilí i jak
chutnala pravá valašská kyselice. K tomu budou moci obdivovat šikovnost řemeslníků, kterým se
pod rukama rozehrají řezbářská dlátka i tkalcovské stavy, kolovrátky, pletací jehlice, štětce či
hoblíky. Vznikat tu budou výrobky z nejrůznějších materiálů od dřeva a proutí přes len, ovčí vlnu
nebo hrnčířskou hlínu až ke slámě, kukuřičnému šustí a dalším přírodninám. K tomu zavoní čerstvě
upečení páni z kynutého těsta nebo perníčky, které si děti samy nazdobí. Letošní řemeslný trh
zkrátka připravil bohaté dění.
„Na Valašském mikulášském jarmeku přivítáme řemeslníky, kteří jsou často pokračovateli rodů, kde
se poctivé dovednosti a výrobní postupy předávaly z generace na generaci. Díky takovým účastníkům
se můžeme potěšit ukázkami rukodělných prací, tak jak je vykonávali naši dědové a pradědové.
Uvidíme výrobu beček, kutí koně, drhnutí peří, lámání lnu, předení i tkaní, pletení košíků i strouhání
světidel,“ pozvala Radka Brtišová, členka organizačního výboru jarmeku.
Podívaná se jarmekovým návštěvníkům naskytne například na Masarykově náměstí, kde se kovář
popasuje s koňskými podkovami, kolář s koly na povoz a řezník s pravou zabíjačkou. Ve Staré radnici
tetičky oživí postupy zpracování peří, lnu a vlny. K vidění tu bude i výroba řezbovaných betlémů a
vánočních ozdob ze slámy, krajky nebo modrotisku.
Veselo bude také ve valašských dřevěnicích, kde se rozline sálavé teplo vyhřátých pecí a s ním i vlídná
adventní atmosféra. „Na Kosence se budou péct páni, tradiční sladké pečivo Valašskokloboucka,
které dříve nechybělo v žádné mikulášské nadílce,“ nalákala Radka Brtišová. „Ve stodole si zájemci
vyzkoušejí mletí obilí na žrnoch a zdatní si mohou také skočit z výšky do sena z bělokarpatských luk,“
poznamenala.
Dřevěnice u Janíků pozve na zdobení perníků, u Pechanců se zase budou ochutnávat zemáky s kyškou
a u Pivečků hosté nahlédnou pod ruce výrobcům slaměných ošatek i valašských papučí. Řemesla však
návštěvníci neminou ani v kulturním domě, kde budou pracovat řezbáři, košíkáři, včelaři a jiní. V sále
Besedy si zase lidé vyberou nazdobené vánoční baňky, šperky, kožené výrobky, hlavolamy nebo šité
panenky. A kdo vejde do Červeného domu, může tu spatřit veliký betlém a zaposlouchat se do
klapání tkalcovského stavu.
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