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Předprodej vstupenek od 01.11.2014 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, e-mail: infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz

 Po celý víkend 
svatomartinské menu

ve vybraných
blanenských
restauracích.

vítání svatého Martina

Pátek 14.11.2014
Kostel sv. Martina

13:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže kostela sv. Martina
19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela

13:00–22:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary
Zámek Blansko

19:00 h Ensemble Fiorello – koncert barokní hudby „La Rosa barocca“

Sobota 15.11.2014
Kostel sv. Martina

09:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže kostela sv. Martina 
09:00–22:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary

17:00 h Pochod světýlek ke kostelu sv. Martina z Centra „PRO“
17:00–18:00 h Na farním dvoře hraje Martini band

18:00 h Příjezd a přivítání sv. Martina na farním dvoře
17:00–20:00 h Svatomartinská kinokavárnička na farním dvoře:  videoprojekce o Via sancti Martini nad šálkem horkého nápoje

19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela
Informační kancelář

10:00 h Blansko známé i neznámé - komentovaná prohlídka města Blanska 
Katolický dům

20:00 h Tradiční Svatomartinské hody

Neděle 16.11.2014
Zámecký park

09:00 h Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku 
Kostel sv. Martina

09:00 h Slavnostní bohoslužba s poděkováním za dary země
nám. Svobody

10:00 h Fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)
Farní dvůr u kostela sv. Martina 

10:00–11:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary
11:00 h Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku
11:45 h Slavnost uvítání sv. Martina a jeho družiny v zámeckém parku

Program v zámeckém parku – moderuje Ondra Urban
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové sdružení)

12:15 h Středověká hudba v moderním podání (Gnomus)
13.20 h Historická módní přehlídka (Štvanci)

14:00 h Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců
15:00 h Kejklířské vystoupení a glass balance (Rudy Harden)

15:10 h Černobílá fantazie – jezdecká show (Štvanci)
15:50 h Kejklířské vystoupení a glass balance (Rudy Harden)

16:10 h Kat a jeho pomocníci – ukázky práva útrpného
16:30 h Prokletí pánů z Blanska – hraná pověst

17:00 h Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u Zámecké Sýpky
Katolický dům

18:00 h Beseda u cimbálu (cimbálová muzika Grajcar)

Doprovodný program
Zámecké sklepení: Vinný sklípek – ochutnávka vína svatomartinského i svařeného za hudebního doprovodu Pepka Harmonikáře

Zámecký park: Jízda na koních a další atrakce pro děti
Zámek Blansko: Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem ve 13:00 h, 14:00 h a 15:00 h

Nádvoří Zámku Blansko: Zámecký košt vín (ochutnávka více jak 100 vzorků od moravských vinařů) 
Cesta u Zámecké sýpky: Půjčovna vozítek Segway

Farní dvůr: Průběžně po celou dobu programu (pátek a sobota 15.–16.11.2014) venkovní expozice řezbářské scenérie „Legenda o Martinově plášti“ 
a výstava o životě sv. Martina a svatomartinských tradicích (zajišťuje SSGŠ Blansko)

Změna programu vyhrazena.

Mediální partneři:




