10.9.2010
PŘEDJARMAREČNÍ PRŮVOD
19.30 průvod městem od vodotrysku na házenkářské hřiště (za účasti dobově oděných rytířů, dvorních dam,
bubeníků a kejklířů), světýlka s sebou!
20.00 na hřišti: slovo ceremoniáře, ohlášení programů na dnešní a zítřejší den. Občerstvení zajišťuje MŠ!
20.10 šermířské vystoupení
20.40 ohňová show
11.9.2010
HLAVNÍ PÓDIUM PŘED ZÁMKEM:
9:00 Dobová kapela
10.00 Zahájení slavností průvodem z dobového tábora. Na pódiu ceremoniář ohlásí příchod krále českého
s chotí a družinou. Ti přicházejí přivítat městské konšelé. Král pronese k lidu klimkovickému zdravici a
předá slovo panu starostovi. Poté král prohlásí oslavy tímto za zahájené, tržiště za otevřené a pro slávu
místních pánů a konšelů vyhlásí klání pěších rytířů vedené pro větší slávu města. Rytíři se utkají rozličnými
zbraněmi v klání pěším. Nejlepší z bojovníků je odměněn růží a šátkem od paní Jany. Následuje pásmo
dvorských tanců přítomných dvorních dam.
11.30 Dobová kapela
12.00Vyhodnocení soutěží O nejkrásnější okno a předzahrádku
12.45 Historická komedie (divadlo pro pobavení a pro poučení)
13.30 Kejklíř a šašek pro Vás a pro Vaši zábavu
14.00 Dobová kapela
14.30 Dobové tance - krásné dámy a kouzlo starého dvora
15.00 Šermířské vystoupení
15:30 Střet Hulánské jízdy s obránci klimkovického panství NA LOUCE POD PRODEJNOU HRUŠKA
(+verbung nových hulánů do regimentu, možnost prohlídky dobových zbraní)
16.30 Dobová kapela
17.00 Dobové tance - krásné dámy a umění vrcholného baroka
17.30 Kejklíř pro potěchu Vaši i Vašich dětí
18.00 Právo útrpné a mučící - divadelní představení
19.00 Dobová kapela
19.20 Barokní humoreska - ukázka umění barokních šermířů a bavičů
19.40 Kejklíř pro potěchu Vaši i Vašich dětí
20.00 Královský turnaj (turnaj plný rytířů, soubojů, zbraní, cti i podlosti)
20.30 Ohňová show
21.00 Ukončení programu a rozloučení
HRY – PARK:
Lukostřelba (děti i dospělí si mohou vyzkoušet střelbu s dětských, velkých luků i kuší)
Šermířský trenažér Gaston (rytířský trenažér pro trénink děti i dospělých do rytířského stavu)
Hry pro děti i dospělé (sekání jablek, srážení hlav, kreslení princezen, házení kroužků)
DOBOVÝ TÁBOR – PARK:
Několik historických stanů dotvářejících atmosféru jarmarku. V nich i kolem nic diváci mohou sledovat výstavu
zbraní, zbrojí, uvidí dobovou přípravu jídla, mohou si zkusit zbraň či brnění.
DOBOVÝ JARMARK V PROSTORÁCH NÁMĚSTÍ, KOSTELA, ZÁMKU – OD 8:00 HODIN:
Řemeslné výrobky starých časů. Výrobky současnosti. Občerstvení. Skákací hrady pro děti.
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA – PARK, VÝSTAVA OBRAZŮ A OBRÁZKŮ – KOSTEL SV. TROJICE

