
12.30 Ensemble Thesaurus Musicus

13.00 Otvorenie – Miro Kasprzyk 

13.20 Rozprávka Janko POLIENKO

14.00  Sokoliari Aquila – ukážky výcviku 
dravých vtákov

14.30 Rozprávka Červená čiapočka

15.00 Slávnostný sprievod od Radnice 

Slávnostné zahájenie Stredovekého dňa 
primátorom mesta

Krst knihy Zuzany Kuglerovej 
Legenda o Selenovi

15.35 Prvá stredoveká bitka

16.10  Sokoliari Aquila – ukážky výcviku 
dravých vtákov

16.45  Hereditas Patrum – stredoveká móda 
a tanec

17.00 Nácvik bojovej jednotky

17.20 Divadielko – Príbehy z mučiarne

17.45  Vraždy na Elsinore – Divadlo 
na Vysokej nohe

18.05 Stredoveké bitky a potýčky

18.25 3 T - Improvizácia v minulosti

19.25  Hudobné vystúpenie – skupina Gailard

20.00 Veľká stredoveká bitka

20.40 Domáca mučiarnička – Divadlo pri 
kolkárni

21.05 Stredoveká tortúra – Taurus Ater

21.30 Vrbovské vŕby – koncert

22.15 Ohňová show s fakírom – Black Fire

22.45 Sprievod a záverečný zemný ohňostroj

23.00 Ukončenie programu 

Na Stredovekom dni dochádza k streľbe, 
a preto sa účasť neodporúča malým deťom, občanom 

s citlivejším sluchom a zvieratám.

IDEA, NÁMET A SCENÁR: Marián Mrva / 
DRAMATURGIA: Jozef Abafi , Marián Mrva, 

Martin Tvarožek a Jozef Tomík / 
GRAFICKÁ SPOLUPRÁCA: Jana Kollárová

14. AUGUST 2015
13.00 – 23.00

 MARIÁNSKE NÁMESTIE V ŽILINE

MESTO ŽILINA 
A FACTA NON VERBA VÁS POZÝVAJÚ NA

SPRIEVODNÉ PODUJATIE: 

CYRIL A METOD, 
PO STOPÁCH STRHUJÚCEHO PRÍBEHU
15. 8. 2015
13.00 – 17.00 hod.
Mariánske námestie Žilina

Okrem programu na hlavnom a pod hlavným pó-
diom sa na námestí bude odohrávať i ďalší bohatý 
program – mučenie na skúšku, fotenie s dravcami, 
obliekanie do brnenia, streľba z  luku, stredoveká 
kuchyňa, hudobníci. Uvidíte aj scénky – bylin-
kárka, žonglér, morská panna, stredoveký maliar 
a krajčírka, príde aj básnik s gitarou, alchymista, 
hadí muž, švindliar, dvorný šašo, kartárka, podo-
mový obchodník, veštica a strašná smrtka s kosou. 
Komu by to nestačilo, môže si dať spraviť stredo-
vekú manikúru. Maľovanie na tvár. Pozvaní ste na 
malý jarmok a ochutnávku stredovekých jedál.
V programe vystúpia skupiny historického šermu:
Cech Terra de Selinan, Taurus Ater, Via Cassa, 
Rád sv. Michala, Sprisahanci, Bludní rytieri, Vir 
Fortis, Sarus, Diadém, Berezum.

Uvedené časové údaje sú orientačné. Zmena pro-
gramu vyhradená.



Stredoveký deň 

Mesto Žilina má dlhú historickú tradíciu a  v  dejinách 
Slovenska jej v istých obdobiach patrilo významné miesto 
nielen v histórii krajiny. 
Prvá písomná zmienka o lokalite pochádza už z roku 1208 
a prvá zmienka o Žiline ako meste je z roku 1312 z listiny, 
ktorá sa týkala osady Kolárovice, tá sa mala riadiť takými 
istými právami ako mesto Žilina. Je veľký predpoklad, že 
mestom musela byť už pred touto listinou. V období stre-
doveku tak Žilina patrila medzi najvýznamnejšie mestá 
v regióne. 
Bola obchodno-hospodárskym centrom a  v  publikáciách 
získala prídomok križovatka obchodných ciest. Toto ob-
dobie zákonite muselo inšpirovať k  tomu, aby bolo pri-
pomenuté populárnym spôsobom, ktorý by aspoň malou 
mierou pomohol pri propagovaní starších dejín tohto mes-
ta. Vzniklo tak podujatie Stredoveký deň, ktoré si i na-
priek svojim ťažkým začiatkom našlo svoje miesto medzi 
každoročnými akciami mesta Žilina. Každý ročník Stre-
dovekého dňa so sebou nesie i symbolické pripomenutie 
si niektorej konkrétnej udalosti z bohatej histórie nášho 
mesta. V tomto roku si pri VIII. ročníku Stredovekého dňa 
symbolicky priblížime pomerne málo známu udalosť, od 
ktorej uplynulo 540 rokov. Žilina isté obdobie patrila pod 
panstvo hradu Strečno, s  ktorým mala dlhodobo spory. 
V roku 1475 si napr. kastelán hradu Strečno Juraj Hor-
váth vydobyl od Žiliny osadu Hruštiny.
Stredoveký deň má svojich priaznivcov a mnohých takých, 
ktorí dávajú i podnety, ako a čo by chceli na Stredovekom 
dni vidieť. Program je v tomto roku zameraný na všetkých 
obyvateľov Žiliny a okolia, ale zároveň sa podujatie vracia 
ku svojim koreňom a námestie sa opäť zaplní množstvom 
postavičiek, ktoré bolo možné podľa historických prame-
ňov postretnúť v  období stredoveku, ale i  postavičiek, 
ktoré boli výsledkom bohatej fantázie. Tešíme sa na stret-
nutie s Vami v tomto roku.

PhDr. Marián Mrva
FACTA NON VERBA, o.z.

www.stredovekyden.sk

Dámy a páni,
milí Žilinčania a návštevníci 
nášho mesta,

už po ôsmykrát sa v našom meste uskutoční jedno z naj-
väčších podujatí Žilinského kultúrneho leta – Stredoveký 
deň. Mariánske námestie a okolité uličky so zachovaným 
stredovekým pôdorysom a atmosférou sú príhodným mie-
stom na pripomenutie si života našich predkov. 

Vďaka tomu sa opäť na chvíľu ocitneme v  stredoveku 
a uvidíme viaceré ukážky života Žilinčanov v stredoveku, 
medzi ktoré patria vystúpenia sokoliarov, stredoveké 
bitky, upálenie bosorky, ohňová show a  iné atraktívne 
programy. Všetky bitky, šermovačky, mučenia či pálenie 
bosorky sú našťastie iba „akože“, pretože tá doba je už 
minulosťou. Treba si ju pripomínať len tou príjemnejšou 
formou a preto verím, že v piatok 14. augusta spoločne 
zažijeme pekný deň, plný dojmov.

Tradícia Stredovekého dňa začala už v roku 2008, v pre-
došlých ročníkoch bol Stredoveký deň venovaný napr. pô-
sobeniu templárov v našom meste, 690. výročiu udelenia 
výsad mestu Žilina či 700. výročiu prvej písomnej zmien-
ky o Žiline ako o meste. 

Organizátorom a  účinkujúcim želám úspešný priebeh 
Stredovekého dňa, aby všetky vystúpenia zvládli bez úra-
zu. Žilinčanom ako i ostatným divákom želám príjemnú 
zábavu, bohaté zážitky.

Igor Choma
primátor mesta Žilina

ORGANIZÁTORI

HLAVNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI


