
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

K u l t u r n í   p r o g r a m   p r o   s e z o n u   2015 
 

 
D U B E N 

 

Neděle 5. 4.       od 10:00    TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMÁREK      
Malý jarmárek na nádvoří , originální výrobky, ukázky výroby, občerstvení, domácí zabijačkové speciality.  

 

Sobota  18. 4.    od 11:00     OTEVÍRÁNÍ HRADU 
Kulturní program pro děti a rodiče.   Šermíři symbolicky otevřou hrad, předají klíč od hradu kastelánovi a zahájí turistickou sezonu. 
 

Čtvrtek  30. 4.   od 18:30     PÁLENÍ ČARODEJNIC 
Šermířské souboje, odhalení a odchycení čarodějnice, mučení inkvizicí a nakonec upálení na hranici. Vlastní čarodějnici přineste sebou. 

 
K V Ě T E N 

 

Pátek   15. 5.    od 21:00  HRADNÍ PLANETARIUM 

Sobota 16. 5.    od 21:00  HRADNÍ PLANETARIUM 
Pozorování noční oblohy hvězdářskými dalekohledy z hvězdárny Valašské Meziříčí s odborným výkladem pracovníků hvězdárny. 

 

Neděle 24. 5.    od 12:00    SOKOLNÍCI NA HRADĚ  

Ukázky sokolnictví, expozice dravců a šelem (orel, sova puštík, ochočený havran, liška, vydra aj.) , zajímavé vyprávění o práci záchranné stanice, 
povídání o životě dravců a šelem, ukázky přeletu dravců nad hlavami návštěvníků. 

 

Sobota 30. 5.    od 14:00    HARLEY DAVIDSON PRO DĚTI 
Hrad Starý Jičín navštíví krásné motorky Harley Davidson a budou po celé odpoledne vystaveny na nádvoří hradu. Děti se mohou na motorkách 
 vyfotit a možná i trošku povozit. 

Č E R V E N 

 

Sobota  6. 6.    od 14:00     DĚTSKÝ DEN S LEONTÝNKOU 
Zábavné odpoledne pro děti. Hledání pokladu, hod podkovou, střílení z kuše a luku, skákání na skákacím hradu a sladká odměna od Leontýnky.  
 

Pátek  12. 6.    od 21:00    HRADNÍ PLANETARIUM  

Sobota13. 6.    od 21:00         HRADNÍ PLANETARIUM 
 Pozorování noční oblohy hvězdářskými dalekohledy z hvězdárny Valašské Meziříčí s odborným výkladem pracovníků hvězdárny. 

 

Sobota 20. 6.   od 19:00     MAOK   
Maok: hudební výlet do niterních krajin duše. Maok je multiinstrumentalista, tvůrce scénické, filmové a meditační hudby, která otvírá srdce i duši.   

Svou hudbu tvoří spontánně a intuitivně na místě. 
 

Neděle 21. 6.   od 14:00   SALON  SYLVANA NA HRADĚ 
Zábavné odpoledne pro všechny chovatele pejsků a kočiček, kteří by se rádi dozvěděli něco více o domácí péči o své mazlíčky. 

 

Sobota 27. 6.   od 19:30   SVATOJÁNSKÁ NOC 
Večerní program skupin historického šermu určený pro větší děti a dospělé diváky, mystické vystoupení. 
Večer bude zakončený úžasnou OHŇOVOU SHOW, ze které mrazí v zádech. 

 
Č E R V E N E C 

 

Sobota  4. 7.   od  17:00 – 20:00  AFRIČTÍ BUBENÍCI  &  ARYTMICKÁ SFINĚ 
Večer s bubny v Africkém rytmu, skvělá muzika, pivko, dobroty z udírny…prostě super noc na hradě. 

Sobota  4. 7.  od   20:00 – 04:00  NOČNÍ VÝSTUP NA HRAD & POZOROVÁNÍ VÝCHODU SLUNCE  
Přijď kdy chceš, ale hlavně  nezaspi……..východ slunce budeme očekávat kolem 4. hodiny ráno. 
Klidně sebou vezmi na co hraješ a přidej se… hrajeme a bubnujeme celou noc, pivo teče až do rána   

 

Sobota 11. 7.  od 20:00                                          775 let   HRADU STARÝ JIČÍN  
Přednáška historika a kastelána zámku Kunín, pana Zezulčíka o historii hradu k výročí 775 let první písemné zmínky o hradu Starý Jičín. 
Po přednášce ohňová jezdecká show jezdce na koni. 
 

Pátek   17. 7.   od 19:00                                         STRAŠIDELNÝ HRAD 

Sobota 18. 7.   od 19:00                                         STRAŠIDELNÝ HRAD                       
Netradiční večerní prohlídka za doprovodu strašidel / bílá paní, čert, smrťák, vodník, upír atd… Ukázky středověkého mučení, mistr kat v akci. 

 
 
 
 



 
 

S R P E N 

 

Neděle  2. 8.  od 14:00                                                        V. Ročník KOČÁRKYÁDY 
Velké setkání kočárků z podhradí a blízkého či vzdáleného okolí. 
Pro děti bude připraven skákací hrad a historická střelnice / kuše a luk / Každý kočárek si odveze dárek – pamětní list účastníka. 
Pro maminky a tatínky výborné netradiční pivo a taky něco na zub. Velká soutěž v pojídání  něčeho dobrého…utkej se s českým přeborníkem,  

MAXIJEDLÍKEM Jaroslavem Němcem. Soutěž v pojídání dobrot i pro děti.                                  

 

Sobota 8. 8. od 18:00                                                         DJEMBE HROMADA 
Setkání bubeníků na djembe bubny. Workshop pro návštěvníky, kde si mohou vyzkoušet bubnování pod odborným vedením zkušených bubeníků. 
 

Pátek    14. 8.  od 18:00                              POHÁDKOVÝ HRAD 

Sobota  15. 8.  od 18:00                                                     POHÁDKOVÝ HRAD 
 Loutkové divadlo a netradiční prohlídka hradu za doprovodu pohádkových bytostí. Malá vědomostní soutěž pro děti.    

 

Pátek    21. 8.   od 20:00                                                     HUBERTUS 
Koncert folk / rockové kapely z Uničova.  Hezká muzika, pivečko, dobroty z udírny. Zkrátka pohodový koncert kde si můžete i zatancovat.                                

 

Neděle 30. 8.  od 11 :00                               ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  
Celodenní pásmo pohádek pro děti v podání skupin historického a scénického šermu. Přijďte se podívat na veselé pohádky v podání šermířů. 
 

ZÁŘÍ 
 

Neděle  6. 9. od  12:00                                                        SOKOLNÍCI NA HRADĚ  
Ukázky sokolnictví, expozice dravců a šelem (orel, sova puštík, ochočený havran, liška, vydra aj.) , zajímavé vyprávění o práci záchranné stanice, 
povídání o životě dravců a šelem, ukázky přeletu dravců nad hlavami návštěvníků. 
 

Neděle  13. 9. od 13:00                                                        DEN PEJSKŮ NA HRADĚ 
Ukázky psí poslušnosti, agility, tanec se psem, canisterapie, soutěž o nejkrásnějšího pejska. Dále stříhání drápků a čištění uší, prodej krmiv,  
oblečků a kosmetiky, veterinární poradna. Váš pejsek už se těší, jak si s ostatními zahraje a zasoutěží. 
 

Pátek 18. 9.    od 19:30                               Večerní BĚH PRO SVĚTLUŠKU 
Běhat po tmě má smysl. Přijďte pomoci rozsvítit svět nevidomých dobrovolnou částkou a nezapomeňte vzít celou svou rodinu, přátele a kolegy.  
Přijďte si užít velký roj Světlušek čelovkovitých.  

  

Sobota  26.  9. od 10:00                                                         BURČÁKOVÉ HODY 

Neděle 27.  9.  od 10:00                                                         BURČÁKOVÉ HODY      

Pondělí 28. 9.  od 10:00                                                         BURČÁKOVÉ HODY 
Každoročně o tomto víkendu máte na hradě možnost ochutnávat skvělý moravský burčák, který Vám vozíme v noci předem přímo od vinaře 

 
Ř Í J E N 

 

Sobota  3.10. od 10:00                                                          VI.  Ročník    BURČÁK  FEST 

Neděle  4.10. od 10:00                                                           VI.  Ročník    BURČÁK FEST 
Přijďte k nám znovu okoštovat dobrý moravský burčák. Opravdový vinný rozkvašený…který přivezeme v noci předem přímo z vinného sklípku. 

                                          
L I S T O P A D 

 

Sobota  14. 11. od 10:00                                        OCHUTNÁVKA SVATOMARTINSKÉHO VÍNA 

Neděle  15. 11. od 10:00                                        PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT 
Po oba dny můžete na hradě ochutnat letošní Svatomartinské a koupit si něco ze zabijačkových specialit. 
 

Aktuální informace o programech, vstupném na konkrétní akci, otevírací době a další najdete na www.hradstaryjicin.cz  

 nebo vyvěšených plakátech před každou akcí. 
Plakáty budou vyvěšeny na veřejných plochách v okolí hradu a na úvodní straně našich webových stránek 

  

Protože počasí a okolnostem neporučíme, změna programu je vyhrazena.  

 

Máte chuť prožít nezapomenutelný zážitek na našem hradě? 

Pak si objednejte večerní opékání buřtů na hradním nádvoří s noční procházku hradem s loučemi a lampičkami, vyprávěním historek a pověstí o hradu 
a s přespáním v hradní věži. 

Veškeré informace o této jedinečné možnosti obdržíte přímo od kastelána hradu na telefonu 602 320 577, nebo na emailové adrese 

hradstaryjicin@email.cz 

 

Provozní doba hradu:    Hradní zřícenina je otevřena veřejnosti neomezeně 365 dnů v roce.   
Hradní hospůdka, strážní věž s rozhlednou, expozicí o hradu a prodejnou suvenýrů je otevřena v březnu, dubnu, květnu  a červnu: sobota, neděle, 
svátky 10:00 - 17:00, červenec, srpen:  denně 10:00 - 17:00, září, říjen:  sobota, neděle, svátky 10:00 - 17:00. 
Romantická hradní zřícenina je celoročně přístupná zdarma. Pokud se rozhodnete navštívit zrekonstruovanou strážní věž s rozhlednou, budeme 
zdvořile žádat o symbolické vstupné ve výši: návštěvník nad 18 let - 30 Kč, děti od 6 let - 10 Kč, senioři nad 65 let - 20 Kč. Děti do 6 let mají vstup 

zdarma.  

Veškeré vybrané vstupné je na našem hradě použito na kulturní program hradu a na obnovu hradního zdiva, tedy na záchranu hradu. 
Navštívíte – li hrad v době, kdy není otevřeno a přesto byste rádi přispěli drobným obnosem, můžete svůj příspěvek vhodit do kované schránky, 

nacházející se na zdi strážní věže. Vaše příspěvky jsou stejně jako vybrané vstupné použity pro kulturní život na hradě a obnovu hradního zdiva. 
 

Na Vaši návštěvu se těší tým hradu Starý Jičín. 

 

http://www.hradstaryjicin.cz/
mailto:hradstaryjicin@email.cz

