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Jarmek je za dveřmi
Do jarmeku zbývají poslední týdny, a tak jsou spolupořadatelé v plné práci. Jejich společným cílem je
připravit letošní jarmekový ročník krásný a bohatý na tradice, folklór i valašský řemeslný fortel. Každý
z pořádajících spolků má však při jarmeku také vlastní cíl, který bude podpořen z benefičního
výsledku akce. Když tedy přispějete do benefičních pokladniček, můžete si být jistí, že vaše podpora
směřuje rovným dílem na:









cíl spolku Valašský jarmek, kterým je projekt Cestičky k domovu - jarmeková školička lidových
řemesel a zvyků pro děti,
cíl ZO ČSOP Kosenka, který má zajistit sochu kosáka a základnu ČSOP Kosenka,
cíl Muzejního spolku ve Valašských Kloboukách, kterým je vydání 19. vlastivědných kapitol
z Valašskokloboucka,
cíl TJ Sokol Valašské Klobouky, a sice provoz a údržbu zařízení TJ Sokol Valašské Klobouky,
cíl Národopisného spolku Klobučan, který plánuje program k oslavám 25 let Klobučánku,
cíl Klubu seniorů Valašské Klobouky, jímž je podpora a rozvoj volnočasových aktivit seniorů,
cíl Nadace Jana Pivečky Slavičín, který přispěje na provoz a údržbu roubeného domu čp. 7
užívaného pro projekty zaměřené na zachování kulturních tradic a starých řemesel,
cíl Gymnázia Valašské Klobouky, a to propagaci školy, studentských akcí a pořízení vybavení
pro žáky Gymnázia Valašské Klobouky.

A jaký bude váš jarmekový cíl? Potkat někde mezi stánky s keramikou a pletenými rukavicemi svatého
Mikuláše a prohovořit s ním o dobrých skutcích? Vyhnout se rozvernému klobuckému čertovi s
šibalským kukučem a umouněným obličejem? Koupit svým vnoučatům malované perníčky? Ochutnat
mezi prvními letošní vzorky soutěžního zelí a hned potom se posadit ke kyselici a poslechnout si
cimbálovou muziku? Nebo prostě … Užít si jarmek?
Ať už se budete těšit na kterýkoli kousek jarmeku, kteroukoli jeho vůni, chuť nebo melodii, přejeme
vám, ať se vám tento cíl splní. Ať se vám jarmek líbí!
PS: A když si ho opravdu užijete a něco pěkného vyfotíte, sdílejte s ostatními prostřednictvím
#zazijtejarmek. Aby o tom napříště věděli.
Organizační výbor 27. VMJ

