TISKOVÁ ZPRÁVA
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23. 8. 2021

Strašení na hradě. Stylové rozloučení s prázdninami na Slezskoostravském hradě
proběhne v sobotu 28.8. 2021. Hradní brány se otevírají mimořádně až v 17:00, hlavní
program začíná v 19:30. Zaručeně se budete bát.
Již 12. ročník jedné z nejoblíbenějších hradních akcí nabídne strašidelný závěr prázdnin.
Během dne bude hrad pro veřejnost uzavřen a návštěvníkům akce se otevře v 17:00. Na místě
budou stánky s občerstvením a posezení, hlavní program pak startuje se setměním po 19 hod.
a končí ve 23 hod. Zvýhodněné vstupné je už nyní možné zakoupit v předprodeji na
infocentrech OstravaInfo.
„Jsem moc rád, že letošní sezona umožnila konání několika moc krásných akcí na
našem hradě, mj. Letní Shakespearovské slavnosti či festival Barrák music hrad. Ale
největší radost mám z toho, že po více než roce můžeme opět pozvat návštěvníky na
náš tradiční projekt Strašení na hradě. Mám z toho vyloženě husí kůži. A tu, doufám
budou mít i návštěvníci během Strašení.“ Řekl nám se smíchem kastelán
Slezskoostravského hradu Jakub Otto.
Program bude probíhat od 19:30 do 23:00, návštěvníci budou po skupinách provázeni
hradním okruhem plným bytostí vynořujících se z temnot hradu. Na návštěvníky budou číhat
čerti, zombie, duchové a další hrůzu nahánějící bytosti. Na akci proto nedoporučujeme brát
děti mladší 6 let. Pokud by se vaše ratolesti hodně bály, trasu lze kdykoliv opustit.
V případě, že jdete na akci pouze jako doprovod, můžete si zakoupit vstup pouze na hradní
nádvoří a strávit tak příjemný večer u stánků s občerstvením a posezením. Omezené vstupné
na hradní nádvoří zakoupíte pouze na místě v den konání akce.
Testování před akcí na místě a dodržování platných opatření
Protože chceme, ať si Strašení na hradě užijete na maximum a co nejpohodlněji, zařídili jsme
vám možnost antigenního testování na místě přímo před akcí. Testovací stan bude připraven
před Slezskoostravským hradem v době od 17:00 do 20:00 hod. Do 31.8. 2021 platí, že
zdravotní pojišťovna pojištěnci proplácí 2 antigenní a 2 PCR testy z veřejného pojištění, testy
nad rámec si pojištěnec uhradí sám na místě v částce 200 Kč/ATG test.
Dle aktuálních platných opatření Ministerstva zdravotnictví musí návštěvníci (včetně dětí
mladších 6 let) kulturní a společenské akce prokázat splnění jedné z následujících podmínek
vstupu:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
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•
•
•
•

doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (oficiální odběrové
místo),
absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší
než 180 dnů přede dnem konání akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
(druhé u dvoudávkových
vakcín,
první
u jednodávkových
vakcín),
musí
uplynout nejméně 14 dní.

Prosíme návštěvníky, aby během akce dodržovali rozestupy a ve vnitřních prostorách měli
nasazeny respirátory.
Vstupné: (na akci platí Černá karta 2021)
Zvýhodněný PŘEDPRODEJ do 27.8. 2021 (do půlnoci)
100 Kč
plné
60 Kč
děti 6-15 let, studenti 16-26, senioři nad 63 let, TP, ZTP, ZTP/P
280 Kč
rodinné (2 dospělí a 2-3 děti)
Zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P.
Prodej v den konání akce - 28.8. 2021
Během dne na pobočkách OstravaInfo.
Po zahájení akce na pokladně Slezskoostravského hradu.
120 Kč
plné
80 Kč
děti 6-15 let, studenti 16-26, senioři nad 63 let, TP, ZTP, ZTP/P
350 Kč
rodinné (2 dospělí a 2-3 děti)
Zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P.
Vstupné na hrad, bez účasti na akci Strašení na hradě, opravňující ke vstupu na hradní
nádvoří: plné 40 Kč, snížené 20 Kč.

Více informací o akci www.slezskoostravskyhrad.cz a na FB události Strašení na hradě.
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