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Valašský mikulášský jarmek nabídne program pro celé rodiny
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Atmosféru mikulášské obchůzky, krásu řemesel i kouzlo adventních zvyků
budou moci opět po roce obdivovat návštěvníci Valašského mikulášského jarmeku. Jeho 28. ročník
se ve Valašských Kloboukách koná v sobotu 7. prosince. Nabídne setkání se svatým Mikulášem,
andělem a čertovskými družinami, naláká na bohatý trh s rukodělným zbožím a příjemnou náladu
navodí muzikou, dílničkami či soutěžemi. Jarmek zkrátka chystá zážitky pro celou rodinu.
„Valašský mikulášský jarmek je oslavou svátku svatého Mikuláše a poctou tradici obchůzky, která se
k němu váže. A protože Mikuláš nikdy nechodil nadělovat sám, potkáte ve Valašských Kloboukách i
jeho družinu, k níž neodmyslitelně patří postavy anděla, čertů, laufrů, smrtek nebo františkána,“
pověděla Pavlína Žídková, předsedkyně organizačního výboru Valašského mikulášského jarmeku.
„Jarmek vždy hostí mikulášské skupiny z širokého okolí, a tak se opět můžeme těšit na pestrost masek,
které jsou pro jednotlivé kouty Valašského Klobucka typické. Srdečně na tuto podívanou zveme,“
dodala jménem všech pořadatelů.
Program slibuje už v pátek 6. prosince první vlaštovku v podobě malého trhu a hudebních vystoupení
v dolní části Masarykova náměstí. Jen co se po setmění rozsvítí vánoční strom města, dojde také ke
slavnostnímu zahájení jarmeku. Od této chvíle se návštěvníkům naskytne mnohé kulturní vyžití, ať už
na vernisážích výstav, na koncertě adventní hudby či na posezení s cimbálovou muzikou.
V sobotu se na Masarykově náměstí rozprostřou stánky řemeslníků, kteří nabídnou své produkty
z přírodních materiálů, vánoční ozdoby, keramiku, řezbované i proutěné zboží a mnoho dalšího.
„Velkou část řemesel lidé uvidí přímo naživo, stačí se zastavit ve Staré radnici, v dřevěnici na Kosence,
u Janíků, u Pechanců, u Pivečků či v sálech Klobučanu a Besedy. Bude se tu paličkovat, vyřezávat,
zdobit, péct nebo tkát. A k tomu určitě bude také pěkně veselo, protože se bude na každém kroku hrát
a zpívat,“ pousmála se Radka Brtišová, která má řemeslný trh na starosti. Vystoupení celé řady
folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových hudeb jsou podrobně popsána zde v programu.
Rodiny s dětmi by neměly minout pekelné sklepení nebo skok do sena na Kosence, výtvarné dílničky
na gymnáziu, valašskou školičku v pastoračním domě nebo uměleckou dílnu na balkoně kulturního
domu. V Červeném domě je určitě naláká výstava betlémů a v dřevěnici u Janíků si nazdobí perníčky.
A když budou mít štěstí, potkají i samotného svatého Mikuláše.
Za čím však lidé na jarmek přijíždějí nejčastěji? Za atmosférou, za předvánočním naladěním i za
valašskými tradicemi. „Někdo by si jarmek nedovedl představit bez poctivé jarmekové kyselice, jiný se

těší na ochutnávku soutěžního kysaného zelí nebo domácího chleba. Někdo si touží podat ruku
s čertem, někdo chce nakoupit u svého známého řemeslníka, jiný si chce zanotovat s muzikanty. Ať už
se na jarmeku těšíte na kteroukoli jeho část, přejeme vám krásné zážitky a těšíme se na vaši návštěvu,“
pozvala Pavlína Žídková.
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