
 

tisková zpráva ze dne 7. srpna 2017 

 

Nevšední zážitky pro celou rodinu přinese Starodávný jarmark 

Rožnov pod Radhoštěm – V sobotu a neděli 12. a 13. srpna zavítají na Starodávný jarmark kejklíři              

a žongléři ze skupiny Agripa a skupina historického šermu Svobodní sedláci. Pozvání přijal i vodník 

Rambousek s loďkou, který bude převážet děti po rybníčku. 

„Pro návštěvníky jsme připravili bohatý kulturní program, ve kterém se mohou těšit na vystoupení 

skupin:  AG Flek, Nadoraz, Ptačoroko a Navalentym. Historickou hudbu nám představí skupiny 

Camerata a Calata. K dobré náladě budou vyhrávat cimbálové muziky Radegast, Bača a chybět 

nebude ani divadlo pro děti,“ sdělil Jindřich Ondruš, ředitel muzea. 

 

Připravena bude nejen pestrá nabídka občerstvení a jarmarečního zboží, ale také broušení nožů  

a nůžek, drátování hrnců a pouliční prodej párků. Na děti čeká historický a řetízkový kolotoč, střelba 

z kuše, soutěže, tvůrčí dílny či siloměr.  V zahradě fojtství vznikne cukrárna a kafírna s historickou 

pražírnou kávy. 

 

V sobotu 12. 8. bude u příležitosti konání Starodávného jarmarku vypraven historický parní vlak 

z Valašského Meziříčí do Rožnova p. R. a zpět. 

 

Po atrakcích v Dřevěném městečku zveme návštěvníky na amfiteátr Na strání, kde proběhne v sobotu 

již  28. ročník multižánrového festivalu Valašské folkrockování. Mezi populárním hosty bude například 

Čtyřtet s Jiřím Kornem (více o festivalu zde). 

 

 

 

 

http://www.tka.cz/program/2017/08/28-valasske-folkrockovani
User
Zvýraznění



Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představuje lidovou kulturu v národopisném regionu Moravské Valašsko. Jeho 

součástí jsou 4 areály – nejstarší areál Dřevěného městečka, největší areál Valašské dědiny,  nejmenší a nejmladší areál Mlýnské doliny                     

a malebné stavby na Pustevnách. 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; Palackého 147; 756 61 Rožnov pod Radhoštěm;  tel: +420 571 757 111; e-mail: 

muzeum@vmp.cz; www.vmp.cz 

 

PROGRAM Starodávného jarmarku 

 
sobota 12. srpna 

 
 komorní amfiteátr 

10.30, 12.00 a 13.30 historická hudba Camerata 
11.15 a 12.45 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa  
15.00 kapela Nadoraz 
 

 palouk Dřevěného městečka 
12.00, 14.00 a 15.30 historický šerm Svobodní sedláci  
16.30 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa 
  

 palouk u Janíkovy stodoly 
10.30, 12.30 a 14.30 divadlo Kašpárkův svět 
10.00 – 17.30 soutěže a tvůrčí dílny pro děti 
 

 pódium u rybníčka 
10.00 – 13.30 
cimbálová muzika souboru Radegast 
14.00 – 17.30 
bluegrassová skupina Ptačoroko 
 

 
neděle 13. srpna 
 

 komorní amfiteátr 
10.30, 12.00 a 13.30 historická hudba Calata 
11.15 a 12.45 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa  
15.00 skupina AG Flek 
 

 palouk Dřevěného městečka 
12.00, 14.00 a 15.30 historický šerm Svobodní sedláci 
16.30 kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa 
  

 palouk u Janíkovy stodoly 
10.30, 12.30 a 14.00 divadlo Kašpárkův svět 
10.00 – 17.30 soutěže a tvůrčí dílny pro děti  
 

 pódium u rybníčka 
10.00 – 13.30 cimbálová muzika Bača 
13.30 – 17.30 Navalentym 

mailto:muzeum@vmp.cz


 

VSTUPNÉ NA AKCI: 

základní: 100,- Kč/osoba; snížené: 80,- Kč/osoba 

dětské: 50,- Kč/osoba; rodinné: 200,- Kč/rodina 

 

KONTAKTY: 

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101 

Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti; polaskova@vmp.cz; +420 571 757 173 

mailto:ondrus@vmp.cz
mailto:valickova@vmp.cz

