sobota 26. srpna 2017
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
a mnoho dalších památek

Programy památek zapojených
do letošního ročníku
HRADOZÁMECKÉ NOCI
(řazeno podle krajů)

hlavní mediální partner

mediální partner
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PRAHA
Chvalský zámek
www.chvalskyzamek.cz

Hradozámecká noc na Chvalském zámku – Strašidlo canterwillské na nádvoří, tajemný komoří
jako průvodce či prohlídky bez průvodce
| od 18 do 22 hodin
kostýmované prohlídky, divadelní vystoupení, výstava,
umělecká instalace, přehlídka
Večerní a noční prohlídky zámku a výstav bez průvodce.
Komentované prohlídky zámku i výstav pro děti i dospělé
s tajemným zámeckým komorníkem. Divadelní představení
Strašidlo canterwillské na zámeckém nádvoří od 19 hodin
v podání divadla Prima den vhodné pro dospělé a pro děti
starší
Prohlídky bez průvodce: dospělí 90 Kč, děti, studenti ,senioři a ZTP/P 60 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí
a až 3 děti) 250 Kč
Prohlídky bez průvodce + divadelní představení: dospělí
150 Kč, děti, studenti ,senioři a ZTP/P 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a až 3 děti) 490 Kč
Komentované prohlídky: dospělí 120 Kč, děti, studenti, senioři a ZTP/P 80 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a až 3 děti)
340 Kč
Divadelní představení: jednotné vstupné 100 Kč
Komentované prohlídky + divadelní představení: dospělí
190 Kč, děti, studenti ,senioři a ZTP/P 150 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a až 3 děti) 550 Kč
Rezervace vstupenek je možná
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/hradozamecka-noc-na
-chvalskem-zamku-divadlo-strasidlo-canterwillske-na-nadvori-a-komentovane-prohlidky/

Valdštejnský palác a Valdštejnská zahrada v Praze
http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/kulturni_akce/
kulturni_leto/

Hradozámecká noc v sídle Senátu
| od 18 do 22 hodin
hudební vystoupení, koncert, výstava, umělecká instalace, přehlídka, odborné přednášky a prohlídky na odborné
téma
Brány Valdštejnského paláce, který je součástí sídla Senátu Parlamentu ČR, budou v sobotu 26. srpna otevřené
výjimečně až do 22 hodin. Valdštejnskou zahradu rozezní
od 18 hodin filmová i klasická hudba v podání orchestru
Nadačního fondu Harmonie, od 19 hodin bude následovat
energií nabité hudební vystoupení souboru Mlima Jua pardubické školy Svítání.
Valdštejnský palác se zahradou si budou moci návštěvníci
prohlédnout individuálně. Zajímavosti z historie paláce se
zájemci dozvědí na přednáškách v hlavním sále, které začnou ve 20.30 a ve 21.15. V Mytologické chodbě zhlédnou
příchozí výstavu o vévodovi Albrechtu z Valdštejna,
v Rytířské síni zase výstavu Nadačního fondu Harmonie.
Vstup volný

Zahrady pod Pražským hradem
www.palacove-zahrady.cz
Prodloužená otevírací doba, romantické nasvícení, doprovodný program
Vstupné 100 Kč, snížené 70 Kč

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Březnice

zámek Slovanka

www.zamek-breznice.cz

https://www.facebook.com/Nazamecku1/

Hvězda mého života – Hradozámecká noc na
zámku Březnice: renesanční večer | od 19 hodin

Netradiční osvětlení při svíčkách a loučích,
koncert místní kapely | od 18 do 2 hodin
hudební vystoupení, koncert
I letos máme pro vás připraveno osvětlení při svíčkách
a loučích, které krásně nasvítí areál se zámečkem Slovanka.
Dále připravujeme koncert místní kapely P. R. D. I. a další
doprovodné programy, jako například vystavenou ukázku středověkých a historických zbraní, filmových rekvizit
a ochutnávku piv z pivovaru Černá Hora. Obsluhovat vás
budeme v dobových kostýmech.Přijďte nasát atmosféru
romantického zákoutí v Praze.
Vstupné dobrovolné
Rezervace vstupenek je možná (prostřednictvím SMS
na tel. 606 519 478 nebo e-mailem
na blaha.m@email.cz)

Hudebně-literární pásmo o osudové lásce Ferdinanda II.
Tyrolského a Filipíny Welserové. Účinkuje Hana Maciuchová
a soubor dobové hudby Chairé, umělecký vedoucí Josef
Krček. Akce k Roku renesanční šlechty
Vstupné 160 Kč, snížené 130 Kč
https://www.zamek-breznice.cz/cs/akce/21240-hvezda-mehozivota-hradozamecka-noc-na-zamku-breznice-renesancni
-vecer

hrad Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz

Na návštěvě u Kunhuty Sternbergové 26. srpna
1937 | od 18.50 do 22.45 hodin
kostýmované prohlídky, hudební vystoupení, koncert
Kunhuta Sternbergová, rozená Mensdorff-Pouilly, má koncem srpna roku 1937 trochu klidu. Celou početnou rodinu
i většinu služebnictva zanechala na letním bytě a sama se
vrátila do Českého Šternberka, aby připravila hrad na návrat celé domácnosti z prázdnin. V sobotu šestadvacátého
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ale přivítá na svém sídle návštěvníky, aby jim pověděla, jaké
úpravy s manželem na hradě provedli a jak se žije šlechtické rodině za republiky.
Program:
18.50 otevření nádvoří
19.10, 19.20, 19.30, 19.45, 20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.45,
21.00,21.10, 21.20, 21.30, 21.45 prohlídky
průběžně od 19.00 do 21.30 malý koncert na nádvoří
22.00 troubení večerky
22.45 uzavření nádvoří
Vstupné: dospělí 125 Kč, snížené (senioři, studenti do 26 let)
85 Kč, děti 65 Kč, rodinné (2 dospělí a 2-3 děti) 350 Kč
Rezervace vstupenek je nutná
http://www.hradceskysternberk.cz/novinky/#13

zámek Konopiště
www.zamek-konopiste.cz

Hradozámecká noc na Konopišti
| od 19 do 24 hodin
netradiční prohlídky
Bohatý program pro děti i dospělé návštěvníky formou
speciálních prohlídek a překvapení na zámku, v zámeckém
sklepení a v Růžové zahradě a sklenících. Na nádvoří pestré
občerstvení a středověká hudba, divadelní představení
na východní terase.
https://www.zamek-konopiste.cz/cs/akce/15452-hradozamecka-noc-na-konopisti-a-v-ruzove-zahrade

hrad Křivoklát
www.krivoklat.cz

zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz

Hradozámecká noc - Na kole do pohádky
| od 19.30 do 23.30 hodin
zábavný program, hry pro děti
strašidelné prohlídky zakončené hudbou a hledáním pokladu
Večerní prohlídka zámeckých komnat, na děti čekají hádanky v potemnělé expozici zámku a na půdě strašidelné
dobříšské přízraky. Při hezkém počasí navíc čeká na děti
ve francouzském parku hledání pokladu.
Vstupné 150 Kč, rodinné 400 Kč
Rezervace vstupenek je nutná

Hradozámecká noc na Křivoklátě 2017
aneb Velká noční podívaná | od 20 do 24 hodin
oživlé památky
Program na nádvoří se šermíři, historický průvod, koně,
tanec s hadem, zážitkové prohlídky hradu. Hlavním bodem
bude koncert kapely Ginevra k jejich 20. výročí (od 21.30).
Noční prohlídky na registraci při příchodu (v ceně vstupného).
https://www.krivoklat.cz/cs/akce/15701-hradozamecka-noc-na
-krivoklate-2017-aneb-velka-nocni-podivana
Jednotné vstupné 200 Kč

zámek Loučeň
www.zamekloucen.cz

zámek Hořovice
www.zamek-horovice.cz

Hradozámecká noc na zámku v Hořovicích
| od 19 do 23 hodin
netradiční prohlídka
Osmý ročník netradičních nočních prohlídek zámku bez
průvodce. Projděte si zámecké expozice ve vlastním tempu,
zastavte se u zajímavých exponátů a vychutnejte romantickou atmosféru nočního zámku.
Jednotné vstupné 100 Kč
https://www.zamek-horovice.cz/cs/akce/10656-hradozamecka-noc-2017-na-zamku-v-horovicich

hrad Karlštejn
www.hradkarlstejn.cz

Hradozámecká noc na Karlštejně
| od 19.30 do 2 hodin
oživlé památky, prohlídky hradu bez průvodce, hudební
vystoupení, fakírská show, promítání a ohňostroj
Program na nádvoří a promítání Noci na Karlštejně.
Vstup na nádvoří zdarma
https://www.hradkarlstejn.cz/cs/akce/15440-hradozameckanoc-na-karlstejne

Maratón speciálních prohlídek až do svítání
| od 16 do 6 hodin
netradiční prohlídky, kostýmované prohlídky, koncert
Těšit se můžete mj. na Čokoládovou prohlídku, Prohlídku
s pohádkou Císařovy nové šaty, Aristokratickou, Astronomickou, kastelánskou prohlídku a prohlídky sklepení
s čarodějnicí.
Doprovodný program:
21.00–22.00 vystoupení kapely MIRAI
Vstupné: dospělí 240 Kč, snížené (senioři, studenti, ZTP)
190 Kč, děti do 10 let 110 Kč
Druhá a další prohlídka během Hradozámecké noci je pouze za 40Kč
K čokoládové prohlídce a k prohlídce s pohádkou Císařovy
nové šaty je ke vstupnému přičten příplatek 40 Kč.
Vstupné do sklepa 60 Kč, avšak pokud navštívíte i zámek
(ne pouze park), cena se mění na 30 Kč.
Rezervace vstupenek na tel. 325 585 228
nebo na e-mailové adrese infocentrum@zamekloucen.cz
https://www.zamekloucen.cz/a/hradozamecka-noc

zámek Mnichovo Hradiště
www.mnichovo-hradiste.cz

Průřez staletími | od 20 do 21.30 hodin
oživené noční prohlídky zámku Průřez staletími
Vstupné 200 Kč
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zámek Mníšek pod Brdy

zámek Stránov

www.zamek-mnisek.cz

www.zamekstranov.cz

Hradozámecká noc na Mníšku

Noční prohlídky na zámku
| od 19 hodin – prohlídky ve 21, 22 a 23 hodin

kostýmované prohlídky pro děti i pro dospělé, hudba,
ohňostroj

zámek Nelahozeves
www.zameknelahozeves.cz

Hradozámecká noc s chutí rumu a čokolády
| od 18 do 24 hodin
kostýmované prohlídky, dobová nebo speciální kuchyně,
ochutnávky jídla a pití, hudební vystoupení, koncert
Letošní Hradozámecká noc bude zaměřena na ochutnávky
rumů a čokolády z celého světa. Na nádvoří zámku budete
moci kromě rumu ochutnat rozličné speciality a zaposlouchat se do tónů stylové hudby. V Rytířském sále budou
probíhat ochutnávky čokolády s povídáním o jejím původu
a výjimečnosti. Na děti budou čekat zámecké hry a dobrodružná výprava. Expozicí vás provedou průvodci v dobových
kostýmech.
Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené (senioři, studenti) 120 Kč,
děti 90 Kč
V ceně vstupného je zahrnuta prohlídka expozice, živá kapela na nádvoří a dobové hry pro děti.
Rezervace vstupenek je možná
www.zameknelahozeves.cz; www.lobkowicz.com

zámek Radim
www.zamek-radim.cz

Hradozámecká noc na Radimi | od 19 do 24 hodin
kostýmované prohlídky, speciální prohlídka běžně nepřístupných částí, noční prohlídka zámku při svíčkách
Program zámku Radim u příležitosti Hradozámecké noci
sestává z noční prohlídky zámku při svíčkách a z komentovaných ukázek renesančních tanců různých žánrů v dobových kostýmech s profesionálním tanečním duem Bianco
Fiore, spojených s komentovaným výkladem a přehlídkou
renesančních kostýmů.
Rezervace vstupenek je možná

klášter Sázava
www.klaster-sazava.cz

Hradozámecká noc aneb Den a noc
u sv. Prokopa | od 20, 21.30 a 23 hodin
oživlé památky
Speciální noční prohlídky – prohlídky nejhezčími místy Sázavského kláštera za doprovodu hudby.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč, děti do 4 let zdarma
Nutná rezervace vstupenek na noční prohlídky (na e-mailu
sazava@npu.cz nebo tel. 327 321 177, 725 875 946)
https://www.klaster-sazava.cz/cs/akce/23493-hradozameckanoc-aneb-den-a-noc-u-sv-prokopa
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prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky
V přítmí zámeckých pokojů ožívají postavy a dávné příběhy… Zažijete atmosféru nočního zámku a život jeho obyvatel v dobách dávno minulých, kde se v živých obrazech
prolnou skutečná historická fakta a legendy, které se zde
vyprávějí na zámku a v jeho okolí dodnes.
Jednotné vstupné 150 Kč
Rezervace vstupenek je nutná

hrad Točník
www.hrad-tocnik.cz

Hradozámecká noc na Točníku | od 19 do 1 hodiny
Zažijte atmosféru nočního hradu. Samostatné prohlídky od
19 do 1 hodiny. Komentovaná prohlídka od 20 a 22.30 hodin.
Vstupné: dospělí 80 Kč, snížené 60 Kč

tvrz Vyšehořovice
www.vysehorovickatvrz.cz/hradozamecka-noc-2017

Afrika na tvrzi | od 18 do 22 hodin
večerní jarmark, hudební vystoupení, koncert
Večer ožije jindy tichá a mysticky působící středověká tvrz
africkými rytmy a exotickým tržištěm. Komentované prohlídky, při kterých děti mohou vyhrát drobné ceny, od 18
do 19 hod. přednáška Marie Imbrové Šperky západní Afriky,
od 19 do 20 hod. workshop afrických tanců pro děti i dospělé, od 20 do 21 hod. koncert hudebně-taneční skupiny
Aneboafro. Po celou dobu akce možnost nákupu afrických
šperků, látek a košíků a jiného orientálního zboží.
Možnost vyfotografovat se v exotických kostýmech, zábavná hra pro děti o drobné ceny. Nezapomeňte si přinést
baterky a něco pohodlného na sezení.
Vstupné dobrovolné
Informace a dotazy na tel. 606 810 147.

zámek Zruč nad Sázavou
http://www.mesto-zruc.cz/kultura/kulturni-akce-1/hradozamecka-noc-26-srpna-2017-902_636cs.html

Hradozámecká noc na zámku ve Zruči
nad Sázavou | od 17 do 22.30 hodin
netradiční prohlídky zámku, letní kino a soutěže pro děti
Program:
17.30–19.30 Pohádkové prohlídky zámku pro děti i dospělé
18.00–20.00 Zábavné soutěže pro děti v zámeckém parku
20.30 letní kino v zámeckém areálu
Vstupenky na prohlídky zámku i do letního kina budou
v prodeji v infocentru ve Zruči nad Sázavou od 1. srpna
Vstupné na prohlídku zámku: dospělí 70 Kč, děti, studenti
a senioři 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3 děti) 190 Kč.
Vstupné do letního kina: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Rezervace vstupenek je nutná
http://www.mesto-zruc.cz/kultura/kulturni-akce-1/hradozamecka-noc-26-srpna-2017-902_636cs.html

zámek Žleby

zámek Hluboká nad Vltavou

www.zamek-zleby.cz

www.zamek-hluboka.eu

Noční prohlídky na zámku Žleby: Sedmero
hříchů aneb Má lidské hřešení nějaké řešení?
| od 20 hodin

Hradozámecká noc na zámku Hluboká
| od 19 do 23 hodin

netradiční prohlídka
Hra napříč staletími i evropskými zeměmi, v hlavních rolích
Lenost, Pýcha, Hněv, Obžerství, Lakomství, Závist a Smilstvo. Prohlídky vycházejí ve dvacetiminutových intervalech.
Rezervace vstupenek je nutná (na tel. 327 398 121
nebo e-mailem na zleby@npu.cz)
Pro děti do 12 let nevhodné
Jednotné vstupné 250 Kč
https://www.zamek-zleby.cz/cs/akce/20805-nocni-prohlidky-na-zamku-zleby-sedmero-hrichu-aneb-ma-lidske-hreseni-nejake-reseni

JIHOČESKÝ KRAJ
zámek Červená Lhota
www.zamek-cervenalhota.eu

Orientální Hradozámecká noc na Červené Lhotě
| od 18 do 23 hodin
netradiční prohlídka
Vydejte se v rámci letošní Hradozámecké noci společně
s majiteli Červené Lhoty Johannem Schönburgem a jeho
manželku princeznou Sophií za tajemstvími Orientu.
Můžete se těšit na přednášku o jejich cestě na Kavkaz,
dětské dílničky na téma cestování, volnou prohlídku interiéru zámku bez průvodce nebo na plavbu na osvětlených
pramičkách po zámeckém rybníku. Celý večer si můžete
zpříjemnit poslechem renesanční hudby v podání souboru
Pištíci a fidlíci.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč

zámek Dačice
www.zamek-dacice.eu

Hradozámecká noc na Dačickém zámku
| od 21 do 24 hodin
netradiční prohlídka
Prohlédněte si překrásné reprezentační a soukromé pokoje
rodu Dalbergů, nejvýznamnějších majitelů zámku Dačice,
a to vše bez časového omezení a navíc ve večerních
hodinách. Jednotlivé místnosti si můžete projít sami.
Na určených stanovištích po celém zámku budou naši
průvodci a další zaměstnanci, kteří vám v případě zájmu
odpoví na dotazy.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč
https://www.zamek-dacice.eu/cs/akce/20020-hradozameckanoc-na-dacickem-zamku
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netradiční prohlídka
Speciální prohlídky části soukromých apartmánů a zámecké kuchyně s názvem Sladký život v salonech a kuchyni
s ochutnávkou a prodejem zákusků. Na nádvoří zámku
na vás bude čekat sladké překvapení.
Vstupné: dospělí 200 Kč, snížené 150 Kč

zámek Kratochvíle
www.zamek-kratochvile.eu

Hradozámecká noc na zámku Kratochvíle –
In silentio et spe… (V tichu a naději…)
| od 20 do 24 hodin
netradiční prohlídka
Tichý a nadějný večer v zahradě ráje zažijete během procházek zámeckou zahradou, slavnostně iluminovanou svícemi a živými ohni. Tiše rozjímat můžete v kostele Narození
Panny Marie při vystoupení souboru renesančních fléten
Harmonia nebo se sami procházet interiéry renesanční vily
ve večerním osvětlení.
Vstupné: dospělí 100 Kč,snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč
https://www.zamek-kratochvile.eu/cs/akce/20732-hradozamecka-noc-na-zamku-kratochvile-in-silentio-et-spe-v-tichu
-a-nadeji

hrad Landštejn
www.hrad-landstejn.eu

Hradozámecká noc na hradě Landštejn
| od 19 do 23 hodin
oživlé památky
Tajemnou atmosféru podvečerního Landštejna si můžete
vychutnat během komentovaných prohlídek vybranými
částmi hradu určených dětem i dospělým. V hradním příkopu na vás čekají hry a soutěže, opékání špekáčků, hudební
doprovod – a možná přijde i Bílá paní.
Vstupné: dospělí 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 190 Kč
https://www.hrad-landstejn.eu/cs/akce/2068-hradozameckanoc-na-hrade-landstejn

hrad Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Hradozámecká noc na hradě Nové Hrady
| od 19 do 22.30 hodin
netradiční prohlídka
Letošní Hradozámeckou noc oslaví v sobotu 26. srpna hrad
v Nových Hradech Příběhem renesančním o zazděné Markétě ze Žumberka. V průběhu hrané kostýmované prohlídky
návštěvníci vstoupí do starobylé pověsti o zazdění ubohé
Markéty ze Žumberka, ženy, která svou krásou oslnila
i rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V příběhu se setkají
s nedovolenou láskou, zlými pomluvami, šermířskými souboji a s bojem o spravedlnost a čest. Na závěr prohlídky
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s návštěvníky oslaví šťastný konec příběhu sám vladař
rožmberského panství Vilém z Rožmberka číší dobrého vína
nebo sklenicí chutného vinného moštu.
Jednotné vstupné 170 Kč
Rezervace hraných prohlídek je nutná na tel.: 386 361 313
nebo e-mailem na novehrady@npu.cz)
https://www.hrad-novehrady.eu/cs/akce/23129-hradozamecka-noc-na-hrade-nove-hrady

www.hrad-rozmberk.cz

a nachystat zásnuby s Eliškou z Rogendorfu. Otevřena bude
i výstava kostýmů a rekvizit z filmových pohádek z 50. let
v zámecké konírně; k vidění bude téměř 50 kostýmů z klasických českých pohádek.
Vstupné: dospělí 160 a 150 Kč, snížené 120 a 100 Kč, rodinné 500 a 400 Kč
Rezervace vstupenek je možná
www.horsovsky-tyn.cz/cs/akce/22003-jak-se-co-dela-zamek
-horsovsky-tyn,
https://www.horsovsky-tyn.cz/cs/akce/22002-zpetohledy2017-na-zamku-v-horsovskem-tyne

Hradozámecká noc na hradě Rožmberk
| od 19 do 23 hodin

hrad Švihov

hrad Rožmberk

netradiční prohlídka
Večerní prohlídky hradu doplní doprovodný program k projektu Rok renesanční šlechty – výstava květinových aranží
v historických interiérech.
Vstupné: dospělí 100 Kč,snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč
https://www.hrad-rozmberk.cz/cs/akce/8965-hradozameckanoc-na-hrade-rozmberk

klášter Zlatá Koruna
www.klaster-zlatakoruna.eu

Mystérium řádu: Večerní procházka klášterem
Zlatá Koruna | od 20 do 21.30 hodin
netradiční prohlídka
Využijte jedinečné příležitosti navštívit bývalý cisterciácký
klášter po setmění. Prohlídka bude zpestřena předčítáním
z Benediktovy řehole. O výborné akustice prostor se můžete přesvědčit krátkým vystoupením Tria Karageorgiev a na
závěr nebude chybět hudební ukázka kostelních varhan
z konce 17. století.
Vstupné: dospělí 130 Kč,snížené 100 Kč
Doporučujeme rezervaci na tel. 380 743 126
nebo na e-mailové adrese boucek.jan@npu.cz
https://www.klaster-zlatakoruna.eu/cs/akce/23070-hradozamecka-noc-ve-zlate-korune

PLZEŇSKÝ KRAJ
hrad a zámek Horšovský Týn
Hradozámecká noc na Horšovském Týně
| od 18.30 do 23 hodin
netradiční prohlídka, oživlé památky
Připravili jsme si pro vás několik speciálních prohlídek:
S kastelánem můžete absolvovat noční prohlídky s názvem
Jak se co dělá. Tentokrát se spolu vypravíme po stopách
hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonky trvale žijící v Evropě, které je věnována jedna expozice na Horšovském Týně. Cestou se podíváme do hradní kaple, kde si
řekneme něco o jejím restaurování. Přes půdy se dostaneme
až na zámeckou terasu, kde prohlídku zakončíme. Těšit se
můžete také na Zpětohledy – kostýmované hrané prohlídky,
které vás letos zavedou do poloviny 16. století. Setkáte se
s komořím Étiennem, který má nesnadný úkol – připravit
oslavu 50. narozenin Jana mladšího Popela z Lobkovic

6

www.hradsvihov.cz

Hradozámecká noc s promítáním a divadlem
na Švihově | od 19 do 22.30 hodin
oživlé památky
Na hradě Švihov se můžete těšit na oživené noční prohlídky
i přednášku s promítáním dokumentárního filmu. Oživené
noční prohlídky s názvem Ukradené dědictví aneb Kterak
Rýzmberkové o hrad přišli vás přenesou do poloviny 16. století, kdy Rýzmberkové pomalu opouštějí své parádní sídlo
i výsluní šlechtické slávy a boj o dědictví svádějí synové
Půty Švihovského Jindřich a Václav. Přednášky ve Špýcharu
budou spojené s promítáním dokumentárního filmu v rámci
cyklu Hrad na hradě.
Vstupné: dospělí 250 Kč, snížené 180 Kč
https://www.hradsvihov.cz/cs/akce/19874-ozivene-nocni-prohlidky-hradu-svihov-ukradene-dedictvi

Tachovský zámek
www.zamektachov.cz

Hradozámecká noc 2017 | od 18 do 24 hodin
kostýmované prohlídky
Prohlídky zámku v netradičním čase a s kostýmovanými
průvodci budou tentokrát zaměřeny na návštěvu anglického
krále u Windischgrätzů. Prohlídky v 18, 19, 20, 21 a 22 hodin
(v případě velkého zájmu i ve 23 hod.)
Vstupné: dospělí 80 Kč, snížené (děti do 15 let, senioři, ZTP) 40 Kč
Počet osob ve skupině je omezen.
Rezervace vstupenek v pokladně zámku, e-mailem
na info@tachovskyzamek.cz nebo telefonicky na 373 700 893.
http://www.tachovsko.com/hradozamecka-noc.html

KARLOVARSKÝ KRAJ
hrad a zámek Bečov nad Teplou
www.zamek-becov.cz

Za Pluhem z Rabštejna s Pouličním divadlem
Viktora Braunreitera
oživlé památky
Oblíbený divadelní soubor Viktora Braunreitera představí
nové zpracování dramatického života bečovské šlechty
v období renesance.
Vstupné 120 Kč
https://www.zamek-becov.cz/cs/akce/21627-za-pluhem-z
-rabstejna-s-poulicnim-divadlem-viktora-braunreitera

zámek Kynžvart

Letos bude Hradozámecká noc na zámku Kynžvart opravdu
zajímavá. Proběhnou mimořádné prohlídky s průvodcem
a v odpoledních hodinách navštíví zámek Bílá paní, která
provede návštěvníky zámeckými komnatami.
Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma
https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/akce/22361-hradozamecka-noc-na-zamku-kynzvart

sledovat budou oživené prohlídky zámecké expozice s Casanovou v podání Petra Stolaře a Divadla V Pytli se vstupy
v 19, 19.15, 19.30, 19.45, 20, 20.15 a 20.30 hodin. Připravte
se, bude to hodně barevné! Při zakoupení vstupenek na obě
části programu získáváte nárok na zlevněné vstupné.
Vstupné: na hudebně-taneční program – dospělí 120 Kč, snížené 100 Kč; na oživené prohlídky – dospělí 160 Kč, snížené
140 Kč, rodinné 400 Kč
Doporučujeme rezervaci na tel. 417 835 301
https://www.zamek-duchcov.cz/cs/akce/20696-barevne-baroko-hradozamecka-noc-2017-na-zamku-duchcov

ÚSTECKÝ KRAJ

hrad Házmburk

zámek Benešov nad Ploučnicí

Hradozámecká noc na hradě Házmburk
| od 19 do 23.45 hodin

www.zamek-kynzvart.eu

Hradozámecká noc na zámku Kynžvart

www.zamek-benesov.cz

Hradozámecká noc na státním zámku
v Benešově nad Ploučnicí | od 20 do 24 hodin
oživlé památky
Jedinečná noc v rámci celorepublikového projektu nabídne
možnost navštívit prostory zámku, které jsou jindy nepřístupné. Návštěvníci při této akci budou součástí divadelní
prohlídky s pohádkovými postavami.
Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 70 Kč
https://www.zamek-benesov.cz/cs/akce/20645-hradozamecka-noc-na-statnim-zamku-v-benesove-nad-ploucnici

zámek Červený Hrádek
www.zamek-cerven-hradek.cz

Mimořádné netradiční prohlídky za doprovodu
středověkých pánů zámku | od 15.30 do 22 hodin
kostýmované prohlídky
Na zámku Červený Hrádek provedou návštěvníky středověcí
páni zámku a představí zámek jako své sídlo. Mimořádné prohlídky proběhnou každou hodinu a půl: v 15.30, 17, 18.30, 20 hod.
Od 17 hod. doprovodný program na nádvoří zámku: rytířské
souboje, ohnivá show, středověká hudba.
Vstupné: 100 Kč pro dospělé na prohlídku a doprovodný
program; 50 Kč pro děti na prohlídku a doprovodný program; 40 Kč pro dospělé na doprovodný program; 20 Kč
pro děti na doprovodný program
Rezervace vstupenek je možná

zámek Duchcov
www.zamek-duchcov.cz

BARevné BARoko - Hradozámecká noc 2017
na zámku Duchcov | od 18 do 21.30 hodin
divadelní představení, oživlé památky
Svérázná a barevná inscenace ve Valdštejnském sále zámku
Duchcov na hudbu barokních skladatelů. Komponované
představení s bizarními a vtipnými tanečními kreacemi
spolu s výrazným výkonem operní pěvkyně. Hudebně-taneční program v režii a choreografii oceňovaného baletního
mistra Vladimíra Gončarova ze Severočeského divadla spolupořádá Kulturní centrum Duchcov od 18 do 19 hodin. Ná-
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oživlé památky
Pro návštěvníky hradu bude připraven noční osvětlený hrad
a oheň pro doplnění atmosféry.
Vstupné: dospělí 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 220 Kč
https://www.hrad-hazmburk.cz/cs/akce/6397-hradozameckanoc-na-hrade-hazmburk

zámek Jezeří
www.zamek-jezeri.cz

Hudební léto v Jezeří 2017 | od 17 do 18.30 hodin
koncert
Ztracený ráj – Arkádské madrigaly Claudia Monteverdiho.
O touze po šťastnějším světě. K 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Účinkuje Batzdorfer Hofkapelle: Isabell
Jantschek, Heidi-Maria Taubert – soprán, Johannes Weiss,
Tobias Mäthger – tenor, Felix Schwandke – bas.
Vstupné 150 Kč
https://www.zamek-jezeri.cz/cs/akce/23111-hudebni-leto-v-jezeri-2017

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
www.kostel-most.cz

Hradozámecká noc v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě | od 22 do 23 hodin
netradiční prohlídka
Noční kostýmová prohlídka – průvodce Mgr. Jiří Sirový
vypráví o pohnuté historii kostela, varhaník Radek Turčáni
o varhanách v kostele, na které i zahraje. Zaměstnanci správy kostela vystoupí jako svatí patroni a zosobní hádanku
pro návštěvníky.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 6–12 let 70 Kč
https://www.kostel-most.cz/cs/akce/21275-hradozamecka-noc
-v-kostele-nanebevzeti-panny-marie-v-moste
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zámek Krásný Dvůr
www.krasny-dvur.cz

Hradozámecká noc na Krásném Dvoře
oživlé památky
Pro návštěvníky bude na nádvoří zámku připravena koňská
show – Dámy v sedle. Skupina Regii Caroli Regis předvede
tance, které se tančily v polovině 19. století, a případné
zájemce je i naučí. V zámku budou probíhat kostýmované
prohlídky. Akce bude ukončena půlnočním výletem k osvětlenému Novogotickému templu.
Vstupné: dospělí 170 Kč, snížené 100 Kč
https://www.krasny-dvur.cz/cs/akce/21291-hradozamecka-noc
-na-krasnem-dvore

zámek Libochovice
www.zamek-libochovice.cz

Vstupné: dospělí 130 Kč, děti do 15 let 70 Kč, děti do 6 let
10 Kč
Doporučujeme rezervaci (e-mailem na steknik@npu.cz
nebo telefonicky na 723 086 011)
https://www.zamek-steknik.cz/cs/akce/20502-hradozamecka-noc-na-zamku-steknik-26-8-2017

zámek Velké Březno
www.zamek-vbrezno.cz
Pohádka, řízená degustace vín v zámeckých komnatách,
divadlo.

LIBERECKÝ KRAJ
zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz

Hradozámecká noc zámku Libochovice 2017
| od 21.30 do 23.30 hodin

Hradozámecká noc na Frýdlantě
| od 20 do 22 hodin

netradiční prohlídka
Noční prohlídky interiérů při svíčkách.
Rezervace vstupenek je možná
https://www.zamek-libochovice.cz/cs/akce/6406-hradozamecka-noc-zamek-libochovice-2017

netradiční prohlídka
Večerní prohlídka zámku na téma Příběhy ze života ClamGallasů.
Vstupné: dospělí 130 Kč, snížené (senioři) 90 Kč, ostatní
80 Kč
Rezervace vstupenek je nutná (osobně v pokladně zámku,
telefonicky na + 420 482 312 130 nebo e-mailem
na frydlant.rezervace@npu.cz vždy od úterý do neděle
od 9 do 16.30 hod.)
https://www.zamek-frydlant.cz/cs/akce/20952-hradozamecka-noc-na-frydlante

zámek Ploskovice
www.zamek-ploskovice.cz

Hradozámecká noc na zámku Ploskovice
| od 18 do 22 hodin
oživlé památky
Večerní hororové prohlídky s Frankensteinem, Draculou
a Golemem.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 6-15 let 100 Kč, děti 3–6 let
20 Kč
Rezervace vstupenek je nutná (telefonicky na 416 749 092
nebo e-mailem na ploskovice@npu.cz)
https://www.zamek-ploskovice.cz/cs/akce/23243-hradozamecka-noc-na-zamku-ploskovice

zámek Stekník
www.zamek-steknik.cz

Hradozámecká noc na zámku Stekník
| od 19 do 23 hodin
oživlé památky
Večerní a noční hrané prohlídky s příběhy napříč stoletími
historie zámku – průvodci jako bývalí majitelé Stekníku.
Nádvoří osvícené loučemi, salony zámku prosvícené historickými svítidly.
Zažijte jedinečnou atmosféru zámku zahaleného do noci
a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi. Salony zámku budou
rozsvíceny historickými lustry a lampami. Průvodci oblečení
v historických kostýmech, představující jednotlivé majitele
panství, vás provedou minulostí památky. A možná cestou
do zámku zahlédnete i zakletého mnicha, doprovázeného
velkým černým psem. Prohlídky v 19, 20, 21, 22, a 23 hodin.
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hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Hradozámecká noc na Grabštejně aneb Je třeba
zabít Valdštejna! | od 20 do 22 hodin
netradiční prohlídka
Jedinečná možnost navštívit zšeřelé hradní interiéry, a to
i ty běžně nepřístupné. Prohlídky jsou letos věnovány nejznámějšímu majiteli a velice vlivnému člověku – Albrechtu
z Valdštejna. Na rozdíl od klasických prohlídek budete cestou hradem sledovat příběh, během něhož se dozvíte strašlivé tajemství... Obáváme se, že „Je třeba zabít Valdštejna!“
Vstupné: dospělí 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč
Rezervace na tel. 482 724 301 nebo e-mailem
na grabstejn@npu.cz.
https://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/11919-hradozameckanoc-na-grabstejne-aneb-je-treba-zabit-valdstejna

zámek Hrubý Rohozec
www.hruby-rohozec.eu

Hradozámecká noc aneb Vzhůru do oblak!
| od 20 do 23 hodin
oživlé památky
Co vše se může přihodit, když chcete první Japonku
v Evropě ohromit letem v baloně. Pojďte s námi zpět
do dvacátých let! Oblíbené hrané noční prohlídky.
www |
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Prohlídky odcházejí každých 20 minut.
Vstupné 120 Kč
Rezervace vstupenek je možná na tel. 481 321 012
https://www.hruby-rohozec.eu/cs/akce/4876-hradozameckanoc-na-hrubem-rohozci-aneb-vzhuru-do-oblak

Vstupné: 150 Kč, děti 85 Kč
Rezervace vstupenek je možná (e-mailem
na prohlidky@broumovsko.cz nebo na tel. 734 443 161.

zámek Častolovice
www.zamek-castolovice.cz

hrad Trosky
www.hrad-trosky.eu

Benefiční koncert | od 18 do 23 hodin
koncert
Třetí ročník benefičního koncertu pro dobrou věc. Vystoupí
4 HC/metalové kapely.
Vstupné 100 Kč

hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Valdštejn
| od 20 do 23 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky,
ohňová show
Na hradě Valdštejn zažijete noc plnou překvapení se scénickými a kostýmovanými prohlídkami, na nichž se setkáte
s historickými postavami, které na hradě v minulých dobách
přebývaly. První nádvoří se roztančí ve víru dobových tanců
a ve správnou dobu rozzáří ohňovou show.
Vstupné: dospělí 90 Kč, snížené (děti, studenti, senioři, ZTP)
60 Kč, rodinné 240 Kč
Rezervace vstupenek je možná
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/43451-hradozameckanoc-na-hrade-valdstejn.html

zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz

Hradozámecká noc - Výročí 300 let od narození
Marie Terezie | od 18 do 22 hodin
oživlé památky
Tři sta let od narození Marie Terezie. Noční prohlídky
vybraných interiérů zámku s ukázkami dobových tanců
z období vlády císařovny Marie Terezie v podání tanečního
souboru Villanella z Jablonce nad Nisou a varhanice Evy
Navrátilové.
Vstupné 150 Kč
https://www.zamek-zakupy.cz/cs/akce/11689-hradozameckanoc-na-zamku-zakupy-300-let-od-narozeni-cisarovny-marie-terezie

Hradozámecká noc na zámku Častolovice
| od 19 do 1 hodiny
hudební vystoupení, koncert, netradiční prohlídky zámku
Pro letošní rok jsme si připravili netradiční prohlídky zámecké expozice s názvem Ze života šlechty, jejichž součástí
bude i zpřístupnění jedné z doposud uzavřených komnat.
Jedinečnou atmosféru nočního zámku s divadelním nasvícením umocní poslech tónů známých francouzských šansonů v podání dua Nos Dames; koncert proběhne na nádvoří
zámku od 20 do 22 hodin. Celý večer mohou návštěvníci
zakončit příjemným posezením v kavárně s restaurací
na nádvoří zámku.
Vstupné: dospělí 115 Kč, děti, studenti a senioři 75 Kč
Rezervace vstupenek je možná

zámek Hrádek u Nechanic
www.hradekunechanic.cz

Hrádkozámecká noc na Hrádku u Nechanic
Netradiční večerní prohlídky zámku v romantickém prostřední zámeckých interiérů. Prohlídky bez průvodce,
s přípitkem a malým občerstvením.
www.hradekunechanic.cz/cs/akce/21167-hradkozamecka-noc
-na-hradku-u-nechanic

zámek Humprecht
www.humprecht.cz

Hradozámecký Humprecht | od 16 do 21 hodin
divadelní vystoupení, odborné přednášky a prohlídky
na odborné téma
V sobotu 26. srpna oslavíme 80. výročí otevření zámku pro
veřejnost o soboteckém posvícení celostátní Hradozámeckou nocí.
Od 16 hodin zahrají na prostranství pod zámkem manželé
Kašparovi z Miletína loutkovou pohádku Tři zlaté vlasy
děda Vševěda. V 18 hodin představí svoji zajímavou knihu
Příběhy o hrdé pokoře historička Petra Vokáčová. Zasvěcené
vyprávění o aristokracii v době baroka doplní vznešené tóny
harfy, kterou rozezní harfistka Kamila Jouzová.
Vstup volný

zámek Karlova Koruna

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

www.kinskycastles.com/zamek-karlova-koruna.htm

klášter Broumov

prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky
Píše se rok 1743 a na zámek má každou chvílí dorazit císařovna Marie Terezie. O tom, že to bude velká sláva, není
pochyb. Jaká nálada panuje na zámku? Je na tak vzácnou
návštěvu vše připraveno? Kostýmované prohlídky se skupinou herců vycházejí každou hodinu od 19 do 22 hodin.

www.klasterbroumov.cz

Noční prohlídky kláštera | od 20 do 23 hodin
noční prohlídky s průvodcem
Noční prohlídky tematicky zaměřené na momenty života v
klášteře. Užijte si jedinečnou noční atmosféru! Začátek prohlídek ve 20 a ve 21.30 hod.
9

Cože, císařovna? | od 19 do 22 hodin

www |
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Vstupné: dospělí 90 Kč, senioři 60 Kč, děti a studenti 50 Kč
Rezervace vstupenek je možná na tel. 721 176 272 (p. Zahálková)
http://www.karlovakoruna-zamek.cz/kalendar-akci/kalendar
-akci/hradozamecka-noc-853.htm#.WW8ZtOnfOUk

hrad Kost
www.kinskycastles.com/hrad-kost.htm
http://www.kost-hrad.cz/kalendar-akci/kalendar-akci/hradozamecka-noc-2015.htm#.WX8BFoTyivE

Hradozámecká noc na Kosti | od 20 do 24 hodin
kostýmované prohlídky
Již šestým rokem nabízí hrad Kost v rámci projektu Hradozámecká noc večerní prohlídky s výjimečnou atmosférou.
Pro milovníky klasické historie je nachystána prohlídka
večerních paláců, kdy uvidíte interiéry hradu, kapli a černou
kuchyni. Ty z vás, kteří mají raději netradičnější prohlídky,
určitě uspokojí kostecký kat v mučírně.
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti a děti 80 Kč, senioři 90 Kč

hrad Potštejn
divadlo.potstejn.cz

Hradozámecká noc na hradě Potštejn
| od 19.30 do 23.30 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky,
ukázky řemesel
Netradiční hrané prohlídky hradu Potštejn za účasti nejvýznamnějších renesančních majitelů z rodu Pernštejnů. Do
historie vás přenesou divadelníci místní Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice a žesťový kvartet Pardubičtí pozounéři.
Otevřena bude též kovárna s razírnou mincí.
Prohlídky od 20.30, 21.30 a 22.30 hodin. Akce proběhne
za každého počasí. Občerstvení otevřeno.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené (děti, senioři, ZTP) 50 Kč
Rezervace vstupenek je možná (na tel. 734 489 277)

zámek Ratibořice
www. zamek-ratiborice.cz

Hradozámecko - mlýnská noc 2017
v Ratibořicích | od 20 do 23 hodin
oživlé památky
Přijďte navštívit romantický Rudrův mlýn v Babiččině údolí,
poprvé mimořádně ve večerních hodinách! Můžete si prohlédnout večerně osvětlené prostory mlýna, vyslechnout
vystoupení lidové muziky Šmikuranda a na zahradě vedle
mlýna ochutnat něco z tradiční lidové kuchyně.
Jednotné vstupné 40 Kč
Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou
kapesní svítilnu. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
https://www.zamek-ratiborice.cz/cs/akce/22392-hradozamecko-mlynska-noc-2017-v-ratiboricich
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PARDUBICKÝ KRAJ
zámek Choltice
www.zamek-choltice.cz

Choltické pivní slavnosti - Speciální noční
prohlídky zámku aneb Jak se pivo v Cholticích
vařilo | od 19 do 23 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky,
hudební vystoupení, koncert
Celodenní Choltické pivní slavnosti se ve večerních hodinách rozšíří o Hradozámeckou noc, která proběhne od 19 do
23 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny netradiční kostýmované prohlídky expozic s poutavým příběhem Jak se pivo
v Cholticích vařilo.
www.choltickepivnislavnosti.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz

Hradozámecká noc 2017 na zámku Kladruby
nad Labem | od 18 do 22 hodin
kostýmované prohlídky
Program zahájí v 18 hodin sólový koncert Antonína Pevaly
na klasickou kytaru v zámeckém kostele sv. Václava a Leopolda. Od 19 do 22 hodin vás budou čekat netradiční prohlídky interiérů císařského zámku za osobní účasti císařského páru Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského.
Vstupné: dospělí 80 Kč, snížené 50 Kč
Vstup na koncert zdarma
Rezervace vstupenek je možná (na e-mailu pruvodci@nhkladruby.cz)

hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Hradozámecká noc na Kunětické hoře
s lampionovým průvodem | od 20 do 23 hodin
netradiční prohlídka
Hradozámeckou noc na Kunětické hoře zahájíme v sobotu
26. srpna lampionovým průvodem z podhradí k paláci. Sraz
účastníků ve 20 hodin na hradním parkovišti, lampiony určitě s sebou! Děti nám pomohou rozsvítit hrad a pak už budou následovat večerní prohlídky zpestřené doprovodným
programem.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč
https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/akce/19742-hradozamecka-noc-na-kuneticke-hore-s-lampionovym-pruvodem

zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Hradozámecká noc v Litomyšli ve znamení
Gurmánských prohlídek | od 19 do 22 hodin
netradiční prohlídka
V zámeckých kuchyních se vařilo odlišně než v podzámčí.
Především slavnostní pokrmy se výrazně lišily, a to používáním luxusních surovin. Jenže ty potraviny, které dnes
vnímáme jako luxusní, například šampaňské, byly běžným
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regionálním výrobkem – a naopak například cukr drahou
surovinou pro nejbohatší domy, kterou na vahách odvažovala a pod zámkem hlídala sama paní domu. Gurmánské
prohlídky na zámku v Litomyšli odpoví návštěvníkům, jak
k této změně došlo. Zájemci budou moci nahlédnout do luxusu aristokratické kuchyně i nejstarších evropských a českých kuchařek. A co by to bylo za prohlídky o jídle, když by
nebylo možné ochutnat. Na odvážné milovníky každodenní
historie čeká během prohlídky osm gurmánských překvapení – od exotických pokrmů až po zajímavé sladkosti podle
receptů od 13. a do 19. století.
Vstupné 280 Kč
Rezervace je nutná (e-mailem na litomysl@npu.cz nebo
telefonicky na 461 615 067); rezervace 10 minut před začátkem prohlídky propadá
https://www.zamek-litomysl.cz/cs/akce/15779-hradozameckanoc-v-litomysli-ve-znameni-gurmanskych-prohlidek

Nový zámek u Lanškrouna
http://www.novyzamek.cz/

Tajemná Hradozámecká noc | od 19 do 24 hodin
kostýmované prohlídky, zábavný program, koncert
Country kapela, prohlídka svíčkami osvětlené třípatrové
věže i sklepení, průvodci v kostýmech, opět se objeví Bílá
paní i čarodějnice...
Poprvé bude pouze svíčkami osvětleno i sklepení, kde se
bude chodit po svíčkami vyznačených cestách. Výhled z třetího patra věže na noční osvětlení okolí je vždy zajímavý.
Vstupné: děti 6-15 let 20 Kč, ostatní 40 Kč

zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz

Hradozámecká noc ve Slatiňanech - prohlídky
po anglicku | od 19 do 22.30 hodin
oživlé památky
Zveme vás na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů a lamp. Knížecí salony si
projdete vlastním tempem bez průvodce, jak bývá zvykem
na památkách v Anglii. Bude tedy čistě na vás, kolik času
v zámeckých pokojích strávíte. Za příznivého počasí vás
čeká noční výstup na věž.
Vstupné: dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč
https://www.zamek-slatinany.cz/cs/akce/16094-hradozamecka-noc-ve-slatinanech-prohlidky-po-anglicku

Kraj Vysočina
zámek Náměšť nad Oslavou
www.zamek-namest.cz

Hradozámecká noc v Náměšti nad Oslavou
| od 18 do 24 hodin
netradiční prohlídky, oživlé památky, výstava, program
pro děti
Zámek v Náměšti nad Oslavou se letos stane hlavním
objektem této pozoruhodné noci. Zpřístupníme pro vás
všechny prohlídkové okruhy. Součástí okruhu Reprezentační
prostory bude výstava renesančních květinových dekorací
floristy Slávka Rabušice nazvaná Šalomounova lilie a výsta11

va Stolování na zámku v Náměšti. Součástí prohlídkového
okruhu Apartmán hraběte Haugwitze bude návštěva panské
oratoře zámecké kaple s výstavou originálu šestidílné Bible
kralické. Renesanční zahradní kratochvíle i skriptorium si
vyzkoušíte v zámeckém parku, vytisknete si pamětní list
v renesanční tiskárně v běžně nepřístupné tzv. Luteránce,
děti se svezou na dětském renesančním kolotoči na prvním nádvoří. Hudební lahůdkou bude koncert renesanční
a raně barokní hudby v zámecké knihovně v podání souboru
Ensemble More Maiorum. Celá noc vyvrcholí velkolepým
ohňostrojem doprovázeným hudbou.
Vstupné podle vybraných okruhů
https://www.zamek-namest.cz/cs/akce/11084-hradozameckanoc-v-namesti-nad-oslavou-kompletni-program-vecera

hrad Orlík nad Humpolcem
www.hrad-orlik.cz

Hradozámecká noc na Orlíku
| od 20.30 do 22.45 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky,
divadelní vystoupení
Začátky prohlídek ve 20.30, 21.15 a 22 hodin
Noční prohlídky hradu vás opět přenesou v čase. Loni navštívil hrad Orlík sám císař Karel IV. Co se bude dít letos?
Připravujeme pro vás divadelní představení a prohlídky
s detektivní zápletkou.
Jednotné vstupné 50 Kč
Rezervace vstupenek je nutná

hrad Roštejn
www.hrad-rostejn.cz

O poklad svatého Huberta | od 19 do 23 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky,
zážitkové dílny, zábavné poznávací hry
Prohlídky doplněné výstupy kostýmovaných herců zavedou
návštěvníky jak do interiérů hradu Roštejn, tak do jeho okolí. Zábavnou soutěžní formou seznámí malé i velké nejen
s místem jako takovým, ale také s různými loveckými a mysliveckými pověrami, říkankami, mluvou apod. Prohlídky budou začínat v 19, 20, 21 a 22 hodin (u prohlídek se začátkem
ve 21 a 22 hodin doporučujeme vybavit se vlastní baterkou).
Vstupné: dospělí 140 Kč, snížené 70 Kč
Rezervace vstupenek je možná

zámek Telč
www.zamek-telc.eu

Hradozámecká noc na zámku Telč – Píseň pro
Zachariáše | od 19.30 do 21.30 hodin
oživlé památky
Noční prohlídky renesančních interiérů v podání členů Divadelního spolku Tyl Dačice a za doprovodu písní Ivo Jahelky
seznámí návštěvníky s nejdůležitějšími momenty zámecké
historie. Uvidíte Zachariáše z Hradce, Kateřinu z Valdštejna nebo Perchtu z Rožmberka jako Bílou paní, ale i další
významné postavy telčské historie, které se představí se
svými kladnými i zápornými vlastnostmi popsanými v kronikách či pověstech.
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Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 6–15 let 120 Kč, děti 3–5 let
50 Kč
Noční prohlídky je možné rezervovat v zámecké galerii, na
tel. 567 243 943 nebo e-mailem na rezervace@zamek-telc.cz
https://www.zamek-telc.eu/cs/akce/23059-hradozameckanoc-na-zamku-telc-pisen-pro-zachariase

kostel sv. Víta v Zahrádce
www.kostel-zahradka.cz

Hradozámecká noc v kostele sv. Víta v Zahrádce
| od 18 do 22 hodin
oživlé památky
Na návštěvníky čekají kostýmované prohlídky, hry a soutěže
pro děti i ohňostroj.
Vstupné dobrovolné
https://www.kostel-zahradka.cz/cs/akce/6100-hradozamecka-noc-v-kostele-sv-vita-v-zahradce

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nává stesk po projevech lidové tradice či paradoxnost života
ve vyspělé společnosti. Celý program Hradozámecké noci
v Jurkovičově vile je inspirován právě projektem Džadoňova
vila. V 19 hodin začne speciální komentovaná prohlídka
Džadoňovy vily s kurátorem projektu Rostislavem Koryčánkem.
Od 18 do 22 hodin budou probíhat workshopy, při nichž si
mohou návštěvníci vytvořit architektonickou koláž propojující věci zdánlivě neslučitelné nebo se mohou pustit do
výroby prostorového objektu z papíru či dřeva s možností
specifické dekorativní výzdoby. V 18, 18.30, 20, 20.30, 21
a 21.30 hod. se můžete účastnit komentovaných prohlídek
Jurkovičovy vily.
Stylové občerstvení zajistí žabovřeská restaurace Rosnička
a zahraje také cimbálová muzika.
Jednotné vstupné 50 Kč
Doporučujeme rezervaci na komentované prohlídky (e-mailem na pokljv@moravska-galerie.cz)
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a
-program/aktuality/2017/hradozamecka-noc-v-jurkovicove-vile-2017.aspx

zámek Bučovice

vila Löw-Beer v Brně

www.zamek-bucovice.cz

www.vilalowbeer.cz

Kouzlo večerního zámku | od 19 do 22 hodin

Hvězdy, které nehasnou | od 18 do 24 hodin

netradiční prohlídka
Prohlídka reprezentačních prostor s průvodcem a prohlídka
nové expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa.
Vstupné: dospělí 90 Kč, snížené 60 Kč
https://www.zamek-bucovice.cz/cs/akce/23462-kouzlo-vecerniho-zamku-hradozamecka-noc-na-zamku-bucovice

speciální prohlídka běžně nepřístupných částí, hudební
vystoupení, koncert, módní přehlídka
Komentované prohlídky vily, při nichž se podíváte i na půdu
a poznáte tajemství zlatého pokoje, se konají v 18, 18.30, 22,
22.20, 22.40, 23 a 23.3 hod.. Od 19 do 22 hodin probíhá program na zahradě vily – koncert a módní přehlídka. Koncert
Hvězdy, které nehasnou začíná v 19 hodin. Zazní blues-rock
‘n’ roll a šansony v podání brněnské kapely K. R. Banda
a také nestárnoucí melodie The Beatles, které zahraje
pražský revival The Bugles. Po skončení koncertu následuje
módní přehlídka šatů z 60. až 80. let minulého století, připravená Salonem první republiky.
Vstupné: koncert a módní přehlídka 290 Kč, prohlídka vily
75 Kč
Rezervace vstupenek je možná
http://www.vilalowbeer.cz/cz/kulturni-nabidka/prehled-udalosti/icalrepeat.detail/2017/08/26/1208/-/retro-leto-hvezdy-ktere-nehasnou

Janův hrad
www.januv-hrad.cz

Hradozámecká noc | od 15 do 22 hodin
program pro děti na nádvoří, večerní prohlídky
Od 15 hodin bude otevřeno nádvoří hradu; na nádvoří a
kolem hradu budou rozmístěna soutěžní a zážitková stanoviště (skákání v pytli, jízda na ponících aj.). Pro návštěvníky
bude k dispozici občerstvení v místním stánku, ale také
možnost opéct si vlastní špekáček na ohništi v nádvoří.
V 19 hodin začnou večerní prohlídky hradu (podle zájmu
návštěvníků, zhruba každou celou hodinu).
Vstupné: dospělí 120 Kč, snížené 80 Kč
https://www.januv-hrad.cz/cs/akce/23463-hradozamecka-noc
-na-janohradu

Jurkovičova vila
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila.aspx

Hradozámecká noc v Jurkovičově vile
| od 18 do 22 hodin
hudební vystoupení, koncert, výstava, umělecká instalace, přehlídka, zážitkové dílny, zábavné poznávací hry
Přijďte se podívat, co se stane, když se do Jurkovičovy vily
a přilehlé zahrady „nastěhuje“ nový obyvatel. Současný
umělec Tomáš Džadoň začlenil do interiéru vily svá díla –
malby, grafiky, sošky, objekty a videa, ve kterých zazname12

zámek Lysice
www.zamek-lysice.cz

Hradozámecká renesanční a ohnivá noc
na lysickém zámku | od 19.15 do 23.15 hodin
netradiční prohlídka
Ohňová show na vnitřním nádvoří spolu s noční kostýmovanou prohlídkou zámku, kde nebudou chybět postavy z renesanční historie lysického zámku
Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 410 Kč
Rezervace vstupenek je nutná (na tel. 516 472 235)
https://www.zamek-lysice.cz/cs/akce/12538-hradozamecka
-renesancni-a-ohniva-noc-na-lysickem-zamku
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zámek Rájec nad Svitavou

zámek Náměšť na Hané

www.zamekrajec.cz

zamek.namestnahane.cz/kalendar-akci-1/

Hradozámecká noc státním zámku Rájec
nad Svitavou | od 20.00 do 21.00 hodin

Z pohádky do pohádky | od 16 do 21 hodin

netradiční prohlídka
Netradiční prohlídky reprezentačního přízemí s baterkami
doplní vystoupení kapely afrického bubnování WATU WATU.
Vstupné: dospělí 100 Kč/ snížené 80 Kč
Rezervace vstupenek je nutná
Baterky s sebou!
https://www.zamekrajec.cz/cs/akce/23180-hradozamecka-noc
-na-statnim-zamku-rajec-nad-svitavou

vila Stiassni
www.vilastiassni.cz

Hradozámecká a vilová noc ve vile Stiassni
| od 18 do 22 hodin
oživlé památky
Večerní komponovaný program. V zahradě čeká návštěvníky v 18.15 a 19.15 koncert sopranistky Karolíny Žmolíkové
s programem nazvaným Melodie, které milujeme. Každou
celou hodinu budou probíhat speciální detektivní kostýmované prohlídky. Návštěvníci zažijí příběh ze 30. let v roli
detektiva a jejich úkolem bude odhalit vraha. Nebudou chybět četníci ani řada podezřelých.
Vstupné 240 Kč
https://www.vila-stiassni.cz/cs/akce/22272-hradozamecka-a
-vilova-noc-ve-vile-stiassni

zámek Vranov nad Dyjí
www.zamek-vranov.cz

Hradozámecká noc ve Vranově nad Dyjí:
Noční prohlídky | od 20 do 22.30 hodin
netradiční prohlídka
Přijďte do zámku v noci! Nenechte si ujít jedinečnou procházku potemnělým vranovským zámkem za svitu lamp,
světel a svící. Připravena je volná prohlídka bez průvodce,
při níž máte možnost ve večerní atmosféře navštívit nejen
salony prvního patra, ale i barokní sál předků a zámeckou
kapli.
Vstupné: dospělí 180 Kč, snížené 130 Kč, rodinné 490 Kč
https://www.zamek-vranov.cz/cs/akce/22993-hradozameckanoc-ve-vranove-nad-dyji-nocni-prohlidky

OLOMOUCKÝ KRAJ
hrad Bouzov
www.hrad-bouzov.cz

Hradozámecká noc na Bouzově s festivalem
Hrady CZ | od 11 do 0.30 hodin

prohlídky se scénickými výstupy
Tradiční prohlídky zámku nazvané Z pohádky do pohádky vycházejí každou půlhodinu od 16 do 21 hodin. Hlavní pohádka
se odehrává v reprezentativních pokojích v přízemí zámku.
Děj jedné z dalších pohádek vás zavede i do sklepení zámku,
uvidíte tedy netradiční prostory. Děti mohou přijít v kostýmu.
Rezervace vstupenek je nutná

hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

Renesanční Hradozámecká noc 2017 na hradě
Šternberk | od 18 do 21 hodin
Netradiční večerní prohlídky hradu doplní vystoupení
na nádvoří. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské souboje, historické příběhy a ohňovou show. Všechna vystoupení
budou inspirovaná obdobím renesance.
Vstupné: dospělí 160 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 430 Kč
Rezervace vstupenek je možná (na tel. 585 012 935
nebo e-mailem na hrad.sternberk@npu.cz)
https://www.hrad-sternberk.cz/cs/akce/11726-renesancni-hradozamecka-noc-2017

zámek Velké Losiny
www.zamek-losiny.cz

Hradozámecká noc | od 19 do 22 hodin
kostýmované prohlídky
Na zámku Velké Losiny se můžete těšit na kostýmované
prohlídky zámku – včetně 2. patra, kde je zámecká márnice.
Doporučujeme přinést si vlastní baterku.
Rezervace vstupenek je nutná

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zámek Fryštát v Karviné
www.zamek-frystat.cz

Hradozámecká noc na zámku Fryštát
| od 20 do 24 hodin
prohlídky se scénickými výstupy, kostýmované prohlídky
Součástí této speciální noční akce bude divadelní představení v zámeckých komnatách o životě bývalých majitelů
– rodu Larisch-Moennichů, o návštěvě Marie Louisy, neteře
císařovny Sissi, a o neštěstí v Mayerlingu, doplněné o noční
jízdy kočárem a noční speciální prohlídky zámku s kostelem.
Vstupné: dospělí 120 Kč, senioři 80 Kč, studenti a ZTP 60
Kč, rodinné 240 Kč
Rezervace vstupenek je možná (od 1. srpna v pokladně
zámku)

https://www.hrad-bouzov.cz/cs/akce/19290-hradozameckanoc-na-bouzove-s-festivalem-hrady-cz
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zámek Hradec nad Moravicí

zámek Kunín

www.zamek-hradec.cz

www.muzeumnj.cz/zamek-kunin

Hradozámecká noc v Hradci nad Moravicí
| od 19 do 24 hodin

Hradozámecká noc na zámku Kunín
| od 19 do 24 hodin

netradiční prohlídka
Večerní prohlídky s programem doplněné o hrané scény ze
života knížat v dobových kostýmech. Součástí bude noční
kino promítané starou technikou v exteriéru. Na nádvoří
vystoupí skupiny historického šermu a ve sklepení zámku
můžete ochutnat víno i pivo. Celý areál bude u příležitosti
Hradozámecké noci speciálně nasvětlen.
Vstupné: dospělí 120 Kč, snížené 80 Kč
Rezervace vstupenek je nutná (na tel. 553 783 915)
https://www.zamek-hradec.cz/cs/akce/23461-hradozameckanoc-26-8-2017-hradec-nad-moravici

kostýmované prohlídky, divadelní vystoupení, hudební
vystoupení, koncert
večerní a noční prohlídky zámku
od 20 do 24 hodin
Netradiční prohlídky pokojů s dětskými průvodci, kteří tentokráte vystřídají dospělé kolegy, a přijetí samotnou hraběnkou Walburgou.
Pohádka O šípkové Madlence v podání divadla Odřivous.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti, senioři 60 Kč, rodinné vstupné 200 Kč
Rezervace vstupenek je možná
http://www.muzeumnj.cz/zamek-kunin/aktualni-akce-1/hradozamecka-noc-4.html

Osmý ročník Hradozámecké noci se uskuteční na více než osmi desítkách památek po celé České republice

Pořadatelem Hradozámecké noci je Národní památkový ústav, partnerem je Ministerstvo kultury České republiky
a hlavním mediálním partnerem Česká televize, mediálním partnerem je Český rozhlas Dvojka

Změna programu vyhrazena

hlavní mediální partner

mediální partner
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