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Oslava jara a velikonočních svátků na Slezskoostravském 

hradě 

 

Na Slezskoostravský hrad se opět vrací tradiční oslava velikonočních svátků, tento rok 

jde již o 16. ročník. Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem, oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zároveň jsou spojeny s množstvím tradic a vítáním jara. 

Hrad bude patřit lidovým tancům a písním, divadélku nebo tvůrčím dílničkám. Chybět 

nebude ani tradiční jarmark. 

Jarmark na horním nádvoří nabídne tematické zboží – karabáče, proutěné koše, velikonoční 

věnce, dřevěné výrobky, ale i spoustu dobrého jídla a pití. Také velký sál se promění na tržiště. 

S perníčky, kraslicemi nebo háčkovanými výrobky.  

Pro malé i velké jsou připraveny tvůrčí dílny. Vyrobit si budete moci ošatky, velikonoční ozdoby, 

svíčky, děti si mohou namalovat sošky. Ty nejmenší návštěvníky určitě potěší také projížďka 

na oslíkovi a kolotoč. 

Hrad bude veřejnosti otevřen od 9 hodin, celý program zahájí purkrabí. Veselit se budete moci 

s dětským souborem Holúbek, vystoupí kejklíři a komedianti, soubor Hlubinka, připraveno je 

rovněž divadélko. Připravte se také na soutěže. Více informací v podrobném programu hradu. 
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Vstupné: 

Zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P 

Platí černá karta 2022 

Zvýhodněný PŘEDPRODEJ platí do 8. 4.:  

100 Kč  dospělý 

  50 Kč  děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 

63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů 

250 Kč   rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 

 

Prodej na místě 9. 4.:  

120 Kč  dospělý 

  60 Kč  děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 

63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů 

300 Kč   rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 

 

Více informací o akci najdete v plánu akcí na webu Slezskoostravského hradu a ve 

facebookové události na profilu @slezskoostravskyhrad. 

mailto:jana.jilkova@cerna-louka.cz
https://www.slezskoostravskyhrad.cz/cz/akce/147-masopust-na-hrade.html
https://www.facebook.com/events/1002751117313625/

