
Upozornìní: nádvoøí státního hradu má omezenou kapacitu návštìvníkù. V pøípadì, že bude tato kapacita pøed pøíchodem císaøského prùvodu naplnìna, bude nádvoøí 
z dùvodù bezpeènosti divákù a návštìvníkù hradu po dobu programu pro vladaøe uzavøeno.                                                              

Vstupné: Sobota 200,- Kè (vstupenka platí i v nedìli), nedìle 100,- Kè, dìti do 15 let a návštìvníci v historických kostýmech zdarma.

Po oba dny

NÁDVOØÍ HRADU
Královský šenk s ochutnávkou vín po celý den
14.30 Císaø Karel pøichází - pøíchod prùvodu øímského císaøe Karla IV. a jeho
             choti Elišky Pomoøanské, promluva císaøe k lidu, uvítání císaøe zástupci
             vinaøù poddanými
14.45 Program pro císaøský pár a jeho doprovod

úèinkují: Karlštejnští trubaèi - slavnostní fanfáry
             Zika a spol. - karlštejnské zvony, Skupina historického šermu Regius 
             - Praha, Vojtáno, Pupa, Petr Theimer - žonglérské pøedstavení 
            dvorních klaunù, Fioretto - Èeský Krumlov - soubor historického 
            tance a Pavel Vítek - dvorní královský pìvec

PROHLÍDKOVÉ TRASY STÁTNÍHO HRADU
sobota 10.00 - 12.00 a 16.00 - 18.00
nedìle 10.00 - 12.30 
zpestøení hradních prohlídek oživlými dobovými obrazy za pøispìní souborù 
úèinkujících v rámci Karlštejnského vinobraní

DÌTSKÉ HØIŠTÌ U ŠKOLY
10.00 - 17.00 Cirkus LeGrando - první dìtský cirkus - Centrum volného èasu 

             Lužánky - po celý den s pøestávkami v dobì divadelních 
                          pøedstavení a v dobì prùvodu výuka cirkusových dovedností 
                          pro dìti všeho vìku
10.00 - 16.00 Malování a hry o ceny
10.00 - 16.30 Vìštírna - chcete vìdìt novinky, které vás v životì èekají? Zde
                          se vám jich zajisté od naší záhadné vìštkynì dostane až dost.

NÁMÌSTÍ POD HRADEM
14.00 zastavení hlavního historického prùvodu a promluva císaøe           
             øímského a krále èeského Karla IV. ke karlštejnským vinaøùm

PROSTRANSTVÍ PØED VINAØSKOU STANICÍ
13.00 - 13.25 pøíprava a øazení historického prùvodu
13.30 Karlštejnští trubaèi - slavnostní fanfára

pøíchod císaøe øímského a krále èeského Karla IV. a jeho vyznání
             karlštejnskému vínu a zdejšímu kraji.

PROSTRANSTVÍ ZA MOSTEM – PRAVÝ BØEH ØEKY BEROUNKY
11.00 a 16.00 královský rytíøský turnaj v podání skupiny Traken. Rytíøi
                          doprovází slavnostní prùvod Karla IV. z vinic na hrad.
Na tento program je vybíráno samostatné vstupné. Pro návštìvníky s platnou 
vstupenkou na vinobraní je poskytnuta sleva - dospìlí 120,- Kè, dìti 80,- Kè.

PØÍSTAVIŠTÌ U KOLIBY ELIŠKA – LEVÝ BØEH ØEKY BEROUNKY
10.00- 18.00 okružní plavba po Berounce karlštejnským podhradím.           
                          Délka plavby cca 15 min., odjezd lodì každých 20 min.
Na tento program je vybíráno samostatné vstupné. Pro návštìvníky s platnou 
vstupenkou na vinobraní je poskytnuta sleva – dospìlí 50,- Kè, dìti 20,- Kè.

HISTORICKÝ VLAK
Na XXI. Karlštejnské vinobraní mùžete využít speciální expres ve stylu 
padesátých let dvacátého století. Parní rychlíková lokomotiva a vozy s døevìnými 
sedaèkami dokonale navodí správnou atmosféru Vaší cesty. Krátká jízdní doba           
a odjezdy v pravidelných intervalech z Prahy – Smíchova do Karlštejna a zpìt 
jsou Vám opìt k dispozici.

Sobota

NÁDVOØÍ HRADU
moderuje Jiøí Laštovka
10.00 Páni z Kolína -  dobová hudba v podání dívèí èásti historické 

spoleènosti 
10.30 Soubor starého tance Regii Caroli regis - tance z období Karla IV
11.00 Grál Brno - šermíøské a bubenické ukázky 
11.30 In Flamenus - vystoupení slièné orientální taneènice a fakíra
12.00 Alla Danza - dvorské tance z období pozdní gotiky
12.45 Øemdih - hudba pøevážnì z období gotiky v podání èeskolipských
             muzikantù 
14.00 - 14.30 technická pøestávka

14.30 pøíchod císaøe a slavnostní ceremonie (kejklíøi Pupa a Petr Theimer)
15.30 Kejklíø Pupa - žonglér, který žongluje vším možným i nemožným pìšmo 
             i na jednokolce
16.00 BraAgas - písnì støedovìké Evropy s taneèními vstupy
             El Raks Sáel - orientální tanec
18.00 Krless - hudci písní nejstarších
19.45 Louèový prùvod - projde od první hradní brány na námìstí pod lípou

DÌTSKÉ HØIŠTÌ U ŠKOLY
11.30 Studio dell' arte - Snìhurka - pohádka pro dìti všeho vìku 
15.30 Divadlo Facka - pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek
17.00 Studio dell' arte - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - pohádka pro dìti

NÁMÌSTÍ POD HRADEM
moderuje Jakub Baran  
10.00 Orchestr Péro za kloboukem
10.30 Bratøi z Rùže - šermíøské ukázky v podání èeskokrumlovských šermíøù 
11.00 Divadlo Facka - improvizace na chùdách
11.30 Invictum Plzeò - šermíøské vystoupení 
12.00 Kejklíø Pupa - žonglér, který žongluje vším možným i nemožným
             pìšmo i na jednokolce
12.30 Taurus - skupina scénického šermu Brno – šermíøské vystoupení
13.00 Orchestr Péro za kloboukem 
14.00 pøíchod císaøe a jeho družiny
14.30 Orchestr Péro za kloboukem
15.30 Karson - fakír a pùvabné taneènice
16.00 Petr Theimer - kejklíøské vystoupení na chùdách i bez 
16.30 Fioretto - vystoupení èeskokrumlovského taneèního souboru spojené 
             s výukou tancù pro veøejnost 
17.00 Harcíøi z Rokycan - ukázky šermíøského umu a dovednosti
17.30 In Flamenus - taneèní vystoupení s bièi
18.00 Taurus - skupina scénického šermu Brno – šermíøské vystoupení 
18.30 Petr Theimer - kejklíøské vystoupení na chùdách i bez nich
19.00 Bratøi z Rùže - šermíøské ukázky v podání èeskokrumlovských šermíøù
20.00 Veèer v podhradí - veèerní pøedstavení s ohnìm šermem a tancem 

PROSTRANSTVÍ ZA MOSTEM – PRAVÝ BØEH ØEKY BEROUNKY
Sobota - 30. záøí 2017 ve 21.15 hod
Poberounský soubor uvádí pùvodní muzikál „NOC NA KARLŠTEJNÌ“ jako souèást 
XXI. Karlštejnského vinobraní.
Hrají: Václav Vydra, Monika Vaòková, Petr Øíha, Karel Král, Ondøej Bábor, Michaela 
Nosková, Pavla Nováèková, Jiøí Geissler, Petr Janèaøík, Jan Matìj Rak a další.
Po naplnìní hledištì, které má omezenou kapacitu, nebude z bezpeènostních dùvodù 
dovolen pøístup dalších návštìvníkù.
Vstup pouze s platnou vstupenkou na XXI. Karlštejnské vinobraní.
Poøadatel si vyhrazuje právo zrušit pøedstavení pøi nepøízni poèasí.

Nedìle

NÁDVOØÍ HRADU
moderuje Jiøí Laštovka
10.00 Salome - historické tance v podání dvorních dam
10.30 Kejklíø Pupa - žonglér, který žongluje vším možným i nemožným 
11.00 Bratøi z Rùže - šermíøské ukázky v podání èeskokrumlovských šermíøù
11.30 Góthien - støedovìká hudba z Plznì
12.45 Karson - fakír a pùvabné taneènice 
13.15 Krless - hudci písní nejstarších 
             El Raks Sáel - orientální tanec
14.00 - 14.30 technická pøestávka
14.30 pøíchod císaøe a jeho družiny (kejklíøi Vojta a Petr Theimer)
15.30 Vojtáno - kejklíø, žonglér všeumìl Vojta Vrtek z Doudleb 
16.00 In Flamenus - vystoupení slièné orientální taneènice a fakíra
16.30 Taurus - skupina scénického šermu Brno - šermíøské vystoupení 
17.00 Závìr XXI. Karlštejnského vinobraní - spoleèné vystoupení všech
             úèinkujících plné pøekvapení.

DÌTSKÉ HØIŠTÌ U ŠKOLY
11.30 Divadlo Facka - pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek 
12.15 Kejklíø Pupa - kejklíøská dílnièka pro dìti
15.45 Koòmo (divadelní spoleènost)  - „Vodnická pohádka“ - Rozverné 
             pøedstavení pro celou rodinu

NÁMÌSTÍ POD HRADEM
moderuje Jakub Baran
10.00 Orchestr Péro za kloboukem
11.00 Harcíøi z Rokycan - ukázky šermíøského umu a dovednosti 
11.30 Vojtáno - kejklíø, žonglér všeumìl Vojta Vrtek z Doudleb
12.00 SHŠ Grál Brno - šermíøské a bubenické ukázky
12.30 In Flamenus - vystoupení s bièi
13.00 Orchestr Péro za kloboukem
14.00 pøíchod císaøe a jeho družiny
14.30 Orchestr Péro za kloboukem
15.30 Karson - fakír a pùvabné taneènice
16.00 Petr Theimer - kejklíøské vystoupení na chùdách i bez nich 
16.30 Divadlo Facka - improvizace na chùdách
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