
SVATOJIŘSKÝ JARMARK 
V sobotu 21. dubna 2018 od 9 do 17 hodin bude kolem Chrudimky v Hlinsku opět 
veselo. Široký sortiment nabízeného zboží bude jistě lákat k nákupu. Odnést si můžete 
krásné i praktické věci a také se na jarmarku pobavit. 
 
V prostoru památkové rezervace Betlém a na nábřeží před Orlovnou se bude konat již tradiční 
jarmark, který je zaměřený na prodej ručně vyráběných výrobků. Radost Vám může udělat 
nákup například proutěného košíku, ručně vytáčené keramiky, originálního šperku a mnoho 
dalšího. Prodávat se budou i kytičky a sazeničky, ovocné stromky a keře, koření a bylinky, 
sirupy, med, sýry, uzeniny a další. K naprosté samozřejmosti patří možnost se občerstvit, 
výběr od sladkého po slané jistě uspokojí nejeden mlsný jazýček. Ukázky řemesel budou 
lákadlem pro zvídavé děti i dospělé. 
Nebude chybět ani celodenní doprovodný program, v rámci kterého můžete zhlédnout taneční 
a hudební vystoupení. Program viz níže. Na jarmarku potkáte flašinetáře, který Vás svým 
pestrým repertoárem historických i novodobých písní bude bavit po celý den. 
Během dne můžete projít Betlém s průvodci, nakoupit suvenýry nebo navštívit Turistické 
informační centrum. S dětmi můžete navštívit dětské hřiště.  
Vstupné na jarmark je zdarma. Více informací najdete na www.hlinsko.cz.  
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM (pódium na betlémské návsi) 

9.00 - Začátek jarmarku 

9.45 - Zahájení dopoledního programu 

10.00 - Hudebně taneční vystoupení K.Blehové a COMPANY 

10.30 - DDM – taneční vystoupení STREET DANCE 

10.45 - MAS Hlinecko - vyhlášení vítězů soutěže Poznejte zelené srdce Česka 

11.00 - GT Gymnasium Hlinsko - Zamordováni hraběte Schwarbrechta 

11.45 - MAS Hlinecko - Kvalita z Hlinecka a vyhlášení vítězů tajenky 

12.00 – 13.30 – POLEDNÍ PŘESTÁVKA 

13.30 - Rikatádo - taneční vystoupení COUNTRY - název skladby Rytmik 

14.00 - Pohádka o Terezce a Matějovi s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka 

15.15 - Rikatádo - taneční vystoupení COUNTRY - název skladby Country mix 

15.45 - Folk-folklórní skupina Trdlo 

17.00 – Ukončení doprovodného programu a jarmarku  


