
 
ČTVRTEK 4. PROSINCA 2014 

Galerie pod muzeem 
1800   Vernisáž prací výtvarníků ze spolku Vincúch. 
 

PÁTEK 5. PROSINCA 2014 
Dolní náměstí 
1630   Slavnostní zahájení jarmeku a rozsvícení vánočního stromu s cérčí cimbálovú 

muzikú Klobučánek. 
Gymnázium 
1800 Zahájení výstavy obrazů a fotografií Antonína Šuchmy, hraje cérčí cimbálovka 

Klobučánek. 
Kostel Povýšení svatého Kříže 
2000  Zelowskie Dzwonki: súbor z našeho partnerského města v Polsku předvádějící 

duchovní skladby hrú na zvonky. 
Vinné sklepy U Františka 
1930-2400  Posezéní u cimbálu, hraje cimbálová muzika Klobučan. 
 

SOBOTA 6. PROSINCA 2014 
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. 
915-1500 Potkáte mikulášské družiny, podívete sa na valašskú zabíjačku, rožňéní barana  

a možete aj ledaco okoštovat. Potkáte aj jarmekové policajty, uvidíte řemesníky  
při práci, výrobu beček, malú výstavu betlémů kolem rynku a hodně dalšího. 
Děcka sa možú svézt na koníčkoch. 

Kostel Povýšení svatého Kříže 
930 Zelowskie Dzwonki. 
1030, 1130,  Juditina cesta do Betléma – adventní muzikálový příběh, kerého sa možete 
1230, 1330  stat súčásťů. 
1000-1400  Otevřítá bude věž farního kostela. Možete sa podívat na město z výšky a uvidíte 

tu aj výstavku o stavbě pastoračního domu. 
Gymnázium 
900-1500 V řemeslnej dílně uvidíte při práci šikovné děcka paličkovat aj vyšívat. Tvořivá 

dílna je pro všecky, co si chcú neco pěkného vyrobit.  
900-1500 Charita Valašské Klobúky: celý deň si tu možete opatřit malé děťátka  

a odpočinút si. 
1000-1100 Sbor Gymnázia Valašské Klobúky pod vedením Davida Polácha. 
1200-1400 Hraje cimbálová muzika Aloise Zkoumala ze Zlína. 
Dřevěnica U Pechanců 
900-1500  Povykládajte si s pamětníkama o Valašsku, jak bylo dřív. Dostanete zemák aj kyšku. 
Podnikatelské centrum 
900-1600  Výstava historických fotografií Valašských Klobúk a výstava betlémů. 
930-1330  Valašská školička: 
930  Zpívání s Dúbravú a Bylničánkem. 
1030 Zazpívajte si s Klobučánkem. 
1130 Děcka z klobuckej základní školy zahrajů divadélko. 
1230 Klobucká scholička Ovečky zazpíve a naučí vás pěknú koledu. 

Dolní náměstí 
1030   Střídavě budú hrát dechovky Valaška a Dúbravanka. Možete si dat aj kyselicu. 
Stará radnica 
900-1500 Po kopě tu bude celý Závršan: tetičky vám předvedú lámání lnu, přadéní vlny aj 

lnu, draní péří, chlapi budú předváďat strúhání světidel. Uvidíte řezbáře, ke kúpení 
tu budú slaměné ozdoby, krajky, modrotisk aj figurky z kukuřice. Zazpívú Mužáci 
ze Zlína. A uvidíte aj výstavu obrazů Kristýny  Fuksové. 

Galerie pod muzeem 
900-1600  V novej galerii uvidíte práce výtvarníků ze spolku Vincúch. 
Červený dům 
1600   Děcka si možú udělat na kruhu svůj hrneček. Možete si dat svařák lebo čaj
  a přikusovat frgál. 
Rodinné centrum Kaštánek 
900-1600  Možete nás navštívit, odpočinút si, pohrát, dat si guláš a vypit si horký čaj aj víno. 
1400 Mikulášská pohádka pro dětičky už od dvúch roků. 
1600  Přiďte si poslechnút písničkářku Beatu Bocek s Biorchestrem. 
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. 
1000 Zazpíve a zatančí súbor Rusava s cimbálovú muzikú Bukovinka z Bystřice p. H. 
1100  Vystúpí súbor Dúbrava z Valašských Klobúk a cimbálová muzika Lid čan. 
1200  Zahraje a zazpíve súbor Klobučánek, kerý letos slaví dvacet roků. 
1300 Tuto půldruhú hodinku možete strávit se súborem a cimbálovkú Klobučan. 
1430  Představí sa dívčí sbor a muzika Púčik z Brna. 
1500  Přehlídka tanca obuškového a odzemku, hraje Klobučan. 
2000 S cimbálovú muzikú Slavičan ze Slavičína dočkáme až do půnoci. Vstupné 50 Kč. 
Balkón 
900-1500   Výstava krajových a starších odrůd ovoca spojená se sútěžů o najpěknější 

jabůčko krajovej či starší odrůdy. Kúpíte si sušené ovoce aj mošty. Výtvarná 
dílna s děckama z klobuckej ZUŠ. 

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. 
 Přivítá vás cérčí muzika Klobučánek, během dňa zahraje Čertovka ze Střelnej. 
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. 
Sál  Ukázky řemesel, hrát a zpívat budú tetičky a strýci ze súboru Lednica. 
1200 Lidové pěsničky si možete zazpívat s ženským sborem Karpatky . 
900-1300 Sútěž o najpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta a sútěž  

o najpěknější mikulášský perník. Přiďte dat hlas! 
Dřevěnica Kosenka 
900-1500 Ukázky řemesel: jak sa dělajů hadrové koberce, jak sa pečú vánoční oplatky, páni 

a paničky z těsta. Okoštujete jahňačí guláš. Sútěžit sa bude o najlepší kysané 
zelé: přiďte okoštovat! Prodej sertefikátů pro horu na Ščůrnici. 
Ukázky vedení oveček a domácího hydu. Po celý deň hraje muzika Púčik . 

1100, 1300 Když jsem já sloužil… - divadélko Vojty Molka a jeho zvířátek. 
Stodola na Kosence 
900-1500 Výstava „Ochrana přírody a krajiny: 35 let Českého svazu ochránců 

přírody“.  



Dřevěnica U Janíků 
900-1500  Děcka si možú nazdobit perník, prodávat sa tu budú plstěné plpáky. Po obědě si 

možú přijít húslisti zahrát s Púčikama. 
Dřevěnica U Pivečků 
900-1500 Přiďte na besedu k ševcom! Na zehřítí vyzkúšáte néenom slivovicu, no aj papuče 

z baraní kože. Uvidíte aj pleténí slaměnek, na píšťalky zapíská Jarek Jeřábků. 
Hotel Alfacentrum 
900-1600  Budú sa podávat valašské špecijality, od poledňa hraje cimbálovka Bukovinka. 
Vinné sklepy U Františka 
1900-2400  Posezéní u cimbálu, hraje cimbálová muzika Vincúch. 
 

NEDĚLA 7. PROSINCA 2014 
Podnikatelské centrum 
900-1600  Klobucký adventní trh: Štědrý večer za časů našich babiček aneb Co sa prvéj 

jídávalo. Přiďte pobyt aj ochutnat! 
1200-1600  Zahraje cimbálová muzika. 
Kostel Povýšení svatého Kříže 
1200-1500  Aj dnes sa možete podívat na Klobúky z věže farního kostela. 
1630  Slavnostní zakončení jarmeku. Zazpívú pěvecký sbor Cantare ze Slavičína 

a komorní súbor Sešli jsme se s programem židovských písní. 
 
Stejně jako v předchozích letech je součástí programu a rozpočtu 23. valašského 
mikulášského jarmeku záměr podpořit konkrétní činnosti, které budou garantovat 
jednotliví spolupořadatelé: 
Valašský jarmek, o. s. 
Program rozvoje spolku Valašský jarmek, o. s. 
 
Český svaz ochránců přírody Kosenka  
Protipožární zabezpečení základny ZO ČSOP Kosenka. 
 
Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách  
Vydání 15. ročníku Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka. 
 
TJ Sokol Valašské Klobouky  
Pokračování oprav objektů TJ Sokol – oprava střechy a okapů. 
 
Národopisný soubor Klobučan 
Obnova valašskoklobouckého kroje. 
 
Klub důchodců Valašské Klobouky  
Program využití volného času seniorů při zájezdech a setkáních. 
 
Nadace Jana Pivečky Slavičín 
Údržba a provoz roubeného domu čp. 7 užívaného pro projekty zaměřené na zachování 
kulturních tradic a starých řemesel. 
 
Gymnázium Valašské Klobouky  
Propagace regionálního kulturního dědictví s využitím ICT. 
 
 

www.jarmek.cz, facebook 

23. 
valašský mikulášský jarmek 

4.-7. 12. 2014 
Valašské Klobouky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valašský jarmek, o. s., 
a  

* Český svaz ochránců přírody Kosenka * Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách *  
* TJ Sokol Valašské Klobouky * Národopisný soubor Klobučan *  

* Klub d ůchodců Valašské Klobouky * 
 * Nadace Jana Pivečky Slavičín * Gymnázium Valašské Klobouky *  

* Kulturní a vzd ělávací středisko Valašské Klobouky a město Valašské Klobouky * 
 

Akci podpořily firmy Valašskokloboucka * město Valašské Klobouky * 
* Římskokatolická farnost Valašské Klobouky * 

* stovky dobrovolníků * 


