PÁTEK 1. PROSINCA
DOLNÍ NÁMĚSTÍ
1400
Malý trh.
1500
Čertovský rej: vítáme malé čertíky, laufry, smrťáčky, andílky aj
Mikulášky!
Vystúpíja děti z mateřskej a základní školy aj ze ZUŠky a Klobučánku.
1700
Zahájení jarmeku a rozsvícení vánočního stromu.
GALERIE VINCÚCH
1800
Zahájení výstavy: Zdeněk Matyáš – dřevěné plastiky, Jiří Ročák – obrazy.
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
2000
Jan a Liselotte Rokytovi: Panova flétna a cimbál v proměnách staletí.
PASTORAČNÍ DŮM
2000
Posezéní s Cérčí cimbálovú muzikú Klobučan.

SOBOTA 2. PROSINCA
KLOBUCKÝ RYNEK
830–900 Do jarmeku všecky obudí dechovka Valaška.
900
Slavnostní vytrúbení jarmeku z balkónu kulturáku.
900–915 Zahájení jarmekového trhu: příchod svatého Mikuláša s družinú a zpívání
u stromečka před muzeem, průvod čertů směrem k dolnímu náměstí.
915–1500 Potkáte mikulášské družiny, Závršany, podívete sa na valašskú zabíjačku
a možete aj ledaco okoštovat. Potkáte aj jarmekové policajty, uvidíte
řemesníky při práci, výrobu beček, malú výstavu betlémů kolem rynku,
kutí koňa a všelico iného. Děcka sa možú svézt na koníčkoch.
GYMNÁZIUM
900–1500 Výtvarná školička pro malé caparty, tvořivá dílna pro všecky, co si chcú
neco pěkného vyrobit (v prvním patře, 10.00–13.00). Inšpiracu možete
chytit na výstavě študáckých prací Plenér 2017.
1000–1100 Sbor gymnázija pod vedením Davida Polácha.
1200–1400 Hrajú cimbálová muzika Kuráž z Liptálu a Muzička ze ZUŠ Morava Zlín.
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
1100–1500 Otevřítá bude věž farního kostela: možete sa podívat na město z výšky.
PASTORAČNÍ DŮM
900–1500 Dojděte si v klidu odpočinút a aj neco pojezt. Charita Valašské Klobúky:
celý deň si tu možete opatřit malé děťátka nebo si aj pohrát. Výstava školní
sútěže o najpěknějšího anděla. A bude tu aj mikulášský fotokútek!
1000
Valašská školička: divadélko dětí ze základky.
1100
Valašská školička: zazpívajte si s Klobučánkem.
1200
Valašská školička: zpívání s Valáškem z Horního Lidča.
1300
Valašská školička: schola Ovečky zazpíve a naučí vás koledy.
ČERVENÝ DŮM
900–1500 Podívete sa, dáte si svařák nebo frgál a povykládáte s řezbářem Milanem
Ptáčkem, kerý tu vystaví pěkný veliký betlém.

STARÁ RADNICA
900–1500 Po kopě tu budú tetičky ze Závršanu: předvedú vám lámání lnu, přadéní
vlny aj lnu, draní péří. Uvidíte řezbáře, ke kúpení tu budú slaměné ozdoby,
krajky, modrotisk aj figurky z kukuřice. Zazpívú Mužáci ze Zlína,
podívete sa aj na výstavu Janky Krivošové „Vyšívaná história
evanjelickej cirkvi na Slovensku“. A bude aj nová knížka o Hubertovi
Gessnerovi!
KULTURÁK – VELKÝ SÁL
900–1500 Ukázky řemesel. Pojíte tu kyselicu, klobásky a posilníte sa nečím ostřejším.
900
Do nálady vás dostane mladá dechová hudba klobuckej ZUŠ.
1030
Zazpíve a zatančí súbor Valášek z Horního Lidča s muzikú Kaňúr.
1130
Představí sa súbor Světlovan z Bojkovic s cimbálovkú Jaroslava Pavlíka.
1230
Zahrajú Gajdoši z Kašavy ze ZUŠ Morava Zlín.
30
13
Představí sa dívčí sbor Kočičí jazýčky.
1400
S Klobučánkem zahraje aj zatančí dospělý Klobučan.
1500
Přehlídka tanca obuškového a odzemku, hraje cimbálová muzika Kaňúr.
2000
S cimbálovkú Kaňúr dočkáme až do půnoci.
KULTURÁK – BALKÓN
900–1500 Výstava krajových a starších odrůd ovoca spojená se sútěžú o najpěknější
jabúčko krajovej či starší odrůdy.
900–1100 Výtvarná dílna s děckama z klobuckej ZUŠky.
KULTURÁK – VESTIBUL
900–1400 Přiďte si na štamprlu! A okoštujete aj vdolky. Ve valašskej lotériji sa
nestanete milionářem, ale zasmějete sa a možete vyhrát všecko možné.
Během dňa zahrajú muziky súboru Klobučánek, cimbálovky Kuráž a
Muzička ze ZUŠ Morava Zlín, Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka a
gajdoš Petr Sovják.
BESEDA TJ SOKOL – ZA DVEŘAMA
900–1500 V jarmekovej poštičce kúpíte pěkné pohledy a zas dostanete novučký
jarmekový štempl. A možete kúpit aj pěkné hrnky s jarmekovým andělem.
BESEDA TJ SOKOL – SÁL
900–1500 Ukázky řemesel, zahrajú Gajdoši z Kašavy a Zlínská sedmička ze ZUŠ
Morava Zlín.
1200
Lidové pěsničky si možete zazpívat s ženským sborem Karpatky.
900–1300 Sútěž o najpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta. Přiďte dat
hlas! A zistíte tu také, jak dopadla sútěž o najlepší domácí chleba.
PODNIKATELSKÉ CENTRUM
900–1500 Výstava prací študentů klobuckého gymnázija.
DOLNÍ RYNEK
1030
Zahrajú Mladá dechovka z Kašavy, Valaška a Dúbravanka. Možete si dat
aj kyselicu.
DŘEVĚNICA U JANÍKŮ
900–1500 Děcka si možú nazdobit perník, ke kúpení tu budú vánoční oplatky.
1100, 1300 Lútkové divadélko Lenky Sasínové, zahrajú Kočičí jazýčky.

DŘEVĚNICA U PECHANCŮ
900–1500 Povykládajte si s pamětníkama o Valašsku. Dostanete zemák aj kyšku.
DŘEVĚNICA KOSENKA
900–1500 V tom sklepě je andělské peklo, lebo pekelný ráj?! Takej uvidíte ukázky
řemesel, hadrové koberce, pány a paničky z těsta. Okoštujete jahňačí guláš.
Sútěžit sa bude o najlepší kysané zelé: přiďte okoštovat! Prodej
sertefikátů pro horu na Ščúrnici. Vojta Molek a jeho veselý dvorek,
dopoledňa gajdoš P. Sovják. Ve stodole si možete vyzkúšat skok do sena!
DŘEVĚNICA U PIVEČKŮ
900–1500 Stavte sa k ševcom! Na zehřítí vyzkúšáte néenom slivovicu, no aj papuče
z baraní kože. Uvidíte aj pleténí slaměnek, na píšťalky zapíská J. Jeřábků.
GALERIE VINCÚCH
900–1600 Výstava kumštu Z. Matyáša a J. Ročáka.
RODINNÉ CENTRUM KAŠTÁNEK
900–1600 Den otevřítých dveří: teplučko a klid. Možete si přebalit děťátka, pohrát
sa v herně, dat si vege- aj nevegeguláš a vypit horký čaj, kafe či víno.
1400
Pohádka: stínové divadlo ve snůzelen.

26. VALAŠSKÝ
MIKULÁŠSKÝ JARMEK
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
1.–3. 12. 2017

NEDĚLA 3. PROSINCA
NÁDVOŘÍ PODNIKATELSKÉHO CENTRA
900
Adventní trh s programem.
00
16
Rozsvícení první svíčky na adventním věnci.
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
1630
Zakončení jarmeku. Vystúpí Folklórna skupina Liborčan z Ľuborče,
na závěr zahraje Klobučánek nekolik koled jako adventní poselství.
Součástí programu a rozpočtu 26. valašského mikulášského jarmeku je záměr podpořit
konkrétní činnosti, které budou garantovat jednotliví spolupořadatelé:
Valašský jarmek, z. s.:
Vzdělávací programy pro členy spolku Valašský jarmek, z. s.
Český svaz ochránců přírody Kosenka:
Střecha na základně v přírodní rezervaci Bílé potoky a zajištění základny Kosenka.
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách:
Vydání knihy vyprávěnek Františky Pechancové.
TJ Sokol Valašské Klobouky:
Provoz a údržba zařízení objektů TJ Sokol Valašské Klobouky.
Národopisný spolek Klobučan:
Vydání CD písní z Valašskoklobucka.
Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s.:
Podpora a rozvoj činnosti Klubu seniorů.
Nadace Jana Pivečky Slavičín:
Provoz a údržba roubeného domu čp. 7 užívaného pro projekty zaměřené
na zachování kulturních tradic a starých řemesel.
Gymnázium Valašské Klobouky:
Vybavení studovny a klubovny studentů gymnázia, propagace školy v regionu.

Valašský jarmek, z. s. // Český svaz ochránců přírody Kosenka //
Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách // TJ Sokol Valašské Klobouky //
Národopisný spolek Klobučan // Klub seniorů Valašské Klobouky, z. s. //
Nadace Jana Pivečky Slavičín // Gymnázium Valašské Klobouky //
Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky // město Valašské
Klobouky
Akci podpořily firmy Valašskokloboucka // město Valašské Klobouky
a Římskokatolická farnost Valašské Klobouky

