Akce červen 2020 - Hrady a zámky
Vláda ČR v rámci rozvolňování opatření proti šíření koronaviru schválila
otevření hradů a zámků od pondělí 25. května.
Zpoplatněné zahrady, parky a hradní zříceniny bez průvodcovského
režimu (včetně areálu zámku Sychrov, bylinkové zahrady hospitálu Kuks a
hradu Trosky) je možné navštívit již od 11. května.
Prosíme, dodržujte mimořádná opatření.
Královéhradecký kraj


6. 6.: hospitál Kuks - Koncert Jany Veberové. Koncert vážné hudby přední české
sopranistky

v kostele

Nejsvětější

Trojice

hospitálu

Kuks.

(www.hospital-

kuks.cz; www.facebook.com/hospitalkuks; www.instagram.com/hospitalkuks)


6. 6.: státní zámek Opočno – Péče o park a krajinu ve 21. století za využití koňské síly.
Přednáška v rámci „Dnů parků a zahrad“ v souvislosti s dvousetletým výročím zámeckého
parku.

Přednáší

paní

Jindřiška

Svobodová

ze

spolku

Centrum

slezského

norika. (www.zamek-opocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno;
www.instagram.com/zamekopocno)


6. – 7. 6.: státní zámek Opočno – Prohlídka opočenského zámeckého parku s výkladem.
Akce se koná v rámci „Dnů parků a zahrad“ v souvislosti s dvousetletým výročím
zámeckého parku. Procházka parkem s odborným výkladem paní RNDr. Jarmily Martincové
z Výzkumné stanice Opočno. Sraz před letohrádkem v 10, nebo ve 14 hodin. (www.zamekopocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno)



10. 6.: státní zámek Opočno – Divadelní představení Vysavač. V nádherném prostředí
zámku Opočno můžete zažít jedinečně vtipný večer ve společnosti Bohumila Klepla.
Komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném stárnoucím uklízeči z nákupního centra.
Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto
romantickou komedii plnou vtipných eskapád autora Patrika Hartla. Akce pod širým nebem
se koná za každého počasí. Začátek ve 20 hodin, jeho délka je 1,5 hodiny (bez přestávky).
Více

informací

na

www.zamek-opocno.cz

(www.facebook.com/zamekopocno;

www.instagram.com/zamekopocno)


11. 6.: státní zámek Opočno – Divadelní představení Otevřené manželství. Zoufale

jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. V hlavní roli: Karel Roden a Jana Krausová.
Více

informací:

www.zamek-opocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno;

www.instagram.com/zamekopocno



12. 6.: státní zámek Opočno – Noc na Karlštejně. Muzikálové představení – Vyprodáno!
(www.zamek-opocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno)



13. 6.: státní zámek Opočno – Čas růží. Koncertní verze muzikálu na nádvoří zámku. Více
informací

na:

www.zamek-opocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno;

www.instagram.com/zamekopocno



14. 6.: státní zámek Opočno – Dracula. Koncertní verze známého českého muzikálu na
nádvoří

zámku.

Více

na:

informací

www.zamek-

opocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno


20. 6.: hospitál Kuks - Zahajovací koncert festivalu Hudební léto Kuks. Mezinárodní
hudební festival v kostele Nejsvětější Trojice. Více informací na: www.hudebniletokuks.cz
(www.hospital-kuks.cz; www.facebook.com/hospitalkuks; www.instagram.com/hospitalkuks)



21. 6.: státní zámek Opočno – Prohlídky zbrojnic s rozšířeným výkladem. Mimořádná
prohlídka orientální zbrojnice, loveckého a rytířského sálu s prodlouženou dobou trvání (cca
50 min.) a rozšířeným výkladem průvodce. Rezervace doporučena. (www.zamekopocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno)



21. 6.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Svatební den na Hrádku u Nechanic. Plánujete
svatbu na zámku? Přijeďte na prezentační svatební den a projděte si interiéry zámku se
svatební

konzultantkou.

Začátky

krátkých

konzultantkou v 10:30, 12:30 a 14:30. Program
vyhrazena!

Rezervace

na

telefonním

bude

speciálních
upřesněn.

čísle 495

441

prohlídek
Změna

244 nebo

s

programu
na

e-

mailu vuurenova.anna@npu.cz. Interiéry zámku oba dny ozdobí svatební šaty i květinová
výzdoba.

(www.zamek-hradekunechanic.cz;

www.facebook.com/hradekunechanic;

www.instagram.com/zamek_hradek)

 28. 6.: státní zámek Opočno – Prohlídky zbrojnic s rozšířeným výkladem. Mimořádná
prohlídka orientální zbrojnice, loveckého a rytířského sálu s prodlouženou dobou trvání
(cca 50 min.) a rozšířeným výkladem průvodce. Rezervace doporučena. (www.zamekopocno.cz; www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno)


do 31. 10.: státní zámek Opočno - Lovecké tesáky z opočenských depozitářů. Výstava
běžně nevystavovaných exponátů v rámci prohlídek zámku. (www.zamek-opocno.cz;
www.facebook.com/zamekopocno; www.instagram.com/zamekopocno)

Liberecký kraj


6. – 7. 6.: státní hrad Bezděz - Jedna země, jeden král. Šermířský víkend pro děti, bohatý
program, kovářská dílna na nádvoří. Účinkuje skupina Pancharti. (www.hrad-bezdez.eu;
www.facebook.com/HradBezdez; www.instagram.com/hradbezdez)



6. – 7. 6.: státní zámek Lemberk – Zpřístupnění Bredovské zahrady. Mimořádné
zpřístupnění Bredovské zahrady a letohrádku s panelovou výstavou věnovanou proměnám
areálu Lemberka. Akce potrvá po celý den od 10.00 do 16.00 hodin. Možnost prohlídky s
průvodcem:

11.00

a

14.00

hodin.

(www.zamek-lemberk.cz;

www.facebook.com/ZamekLemberk)


6. – 7. 6.: státní zámek Lemberk – Zpřístupnění středověké věže s krásným výhledem.
Věž bude otevřena po celý den od 9 do 16 hodin. (www.zamek-lemberk.cz;
www.facebook.com/ZamekLemberk)



? 13. 6. – 30. 8.: státní hrad Bezděz – Výstava Přemysl Otakar II. – král, rytíř,
zakladatel. Výstava věnovaná významnému českému panovníkovi. V Templářském paláci
budou mimořádně vystaveny kopie královských pohřebních insignií – žezla, jablka a
koruny.

V jednání.

(www.hrad-bezdez.eu; www.facebook.com/HradBezdez;

www.instagram.com/hradbezdez)


16. 6.: Krajská vědecká knihovna v Liberci – Přednášky: Nová sezona na hradech a
zámcích Liberecka (novinky, změny, informace k bezpečnostním opatřením aj.) a Když se
opravuje zámek (o stavební obnově na zámku Zákupy). Přednáší Mgr. Lucie Bidlasová
(pracovnice vztahů k veřejnosti ÚPS na Sychrově) a kastelán Zákup Mgr. Petr Weiss. Od
18 hodin. (www.npu.cz/cs/ups-sychrov)



20. – 21. 6.: státní zámek Lemberk – Zpřístupnění středověké věže s krásným
výhledem. Věž bude otevřena po celý den od 9 do 16 hodin. (www.zamek-lemberk.cz;
www.facebook.com/ZamekLemberk)



20. – 21. 6.: státní zámek Lemberk – Zpřístupnění Bredovské zahrady. Mimořádné
zpřístupnění Bredovské zahrady a letohrádku s panelovou výstavou věnovanou proměnám
areálu Lemberka. Akce potrvá po celý den od 10.00 do 16.00 hodin. (www.zameklemberk.cz; www.facebook.com/ZamekLemberk)



27. – 28. 6.: státní hrad Bezděz - Kovářská dílna a historická střelnice na hradě.
Účinkuje skupina Úpičtí střelci. Střelba z luku a kuše, kovářské ukázky. (www.hradbezdez.eu; www.facebook.com/HradBezdez; www.instagram.com/hradbezdez)



28. 6.: státní hrad Grabštejn – Mimořádné zpřístupnění hradního veterinárního muzea
v doprovodu nprap. Michala Kratochvíla. Veterinární muzeum představuje polní veterinární
soupravy pocházející z výzbroje německé armády z konce 1. světové války a meziválečného
období, sovětské armády a ČSLA. Návštěvníci se dozvědí i o dnešním využívání tzv.
dolního zámku na Grabštejně a jeho okolí Armádou ČR. Prohlídkový okruh je veřejnosti
přístupný v předem vypsaných termínech, kapacita prohlídky je omezena a pouze na
rezervace. Více informací na www.hrad-grabstejn.cz; www.facebook.com/shgrabstejn;
www.instagram.com/hradgrabstejn/



do 1. 11.: státní hrad Grabštejn - Výstava Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů v krajině
Jizerských

hor.

(www.hrad-grabstejn.cz;

www.facebook.com/shgrabstejn;

www.instagram.com/hradgrabstejn/)

Pardubický kraj


19. – 21. 6. a 26. – 28. 6.: státní hrad Kunětická hora - Letní divadelní scéna VČD
Pardubice: Tři veteráni. Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se
zapletou do světa kouzel, a jejich povahy a pocit moci je svedou proti sobě. Jak naloží
dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od
dobrosrdečných skřítků? (www.hrad-kunetickahora.cz; www.facebook.com/kunetickahora;
www.instagram.com/kunetickahora)



do září 2020: Východočeská galerie v Pardubicích – Fenomén Kuňka. Výstava
představuje díla ze sbírek galerie zachycující podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory.
Dominantu a symbol města Pardubic nalezneme na obrazech v duchu romantismu a
realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná. Více
informací na: www.vcg.cz



do 6. 9.: Východočeská galerie v Pardubicích – Výstava Rodná hrouda. Současné pojetí
Kunětické hory. Téma reflexe rodného kraje, Kunětické hory jako motivu, symbolu,
památky či přírodní dominanty. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města
(vizuální, zvukovou i haptickou). Zahrnuje díla různorodých technik od malby, kresby,
grafiky, fotografie, přes komiks, nová média a zvukové i prostorové instalace. Více
informací na: www.vcg.cz



do 1. 11.: státní zámek Litomyšl - Zámecká fotografická soutěž na téma „Barvy
Waldsteinské Litomyšle“. Šestý ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na
rok 2021, publikace a drobné ceny od státního zámku a Národního památkového ústavu.

Fotosoutěž je součástí oslav roku 2020 věnovanému rodu Valdštejnů – Lvů ve službách
císařů. Více informací na: www.zamek-litomysl.cz; www.facebook.com/Castle-Litomysl;
www.instagram.com/castle.litomysl

