
2018 Evropský rok kulturního dědictví

V NÁVAZNOSTI NA

“NAŠE HISTORIE - VAŠE DĚDICTVÍ“
DNY SOUKROMÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ

• s cílem přiblížit rozmanitost a hodnotu kulturního dědictví,  
o které pečují soukromí vlastníci 

• výstavy, koncerty, divadelní představení, speciální prohlídky,  
zpřístupnění nových částí objektů

ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ 
pořádá

pod záštitou ministra kultury České republiky

24. – 26. května 2019

mediální partner

www.amhz.cz
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ZÁMEK BLATNÁ 25. - 26.5.2019
Nové prohlídkové trasy zámku, živá hudba na nádvoří, 
výstava o šlechtě v České republice.  
Vstup do parku se zvířaty zdarma.

ZÁMEK BLUDOV
program na www.zamekbludov.cz

ZÁMEK BOSKOVICE 25.5. 2019 ve 14:00 h  
Na nádvoří zámku „ Boskovické zpěvobraní„ 
 – nesoutěžní přehlídka pěveckých souborů.

VODÁRENSKÁ VĚŽ CÍTOLIBY 25.5.2019  
Hovory pod vodárenskou věží „Toulky českou minulostí“;  
termín bude upřesněn na FB a webu AMHZ.

ZÁMEK ČASTOLOVICE
25.5.2019 umisťovací výstava pejsků z Psího domova  
v Lukavici – pokud se návštěvníkům některý z vystavovaných 
pejsků zalíbí, mohou si ho přímo od nás odvést domů.  
Pro děti bude připraven doprovodný program v podobě her, 
ukázky výcviku pejsků.
25. - 26.5.2019 v zámecké galerii volně přístupná  
výstava obrazů paní Dany Živorové.

ZÁMEK DĚTENICE
Středověký food festival - termíny na www.detenice.cz,  
fb Zámecký resort Dětenice 

ZÁMEK DOBŘÍŠ
24.  - 26.5. 2019 komentované prohlídky zámecké expozice. 
Výstava portrétů Radky Přibyslavské v Galerii JCM. 
26.5.2019  sokolnické ukázky na nádvoří zámku.

HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE
24. - 26.5.2019 od 10 do 17 hodin prohlídky hradu  
a zámku v prostorách i nad rámec běžných prohlídek; tyto 
prohlídky povedou osobně majitelé z rodiny Zoubkových.                                                                            
24.5.2019 (pá) a 26.5.2019 (ne) od 18 do 24 hodin 
se uskuteční s majiteli kulturní památky beseda o hradu, 
jeho minulosti a připravované budoucnosti, s  degustací 
místních vín a gastronomie. 
Vstupenky přes www.hradnispolek.cz  
nebo www.hradkounice.cz

HRAD HOUSKA 25.5.2019  
Od 13 hodin prohlídka s majiteli hradu.

ZÁMEK HRÁDEK 
25.5.2019 (so) v 10 a ve 14 hodin, 26.5.2019 (ne)  
v 10 hodin prohlídky zámeckého areálu s majitelem Ing. 
arch. Pavlem Lejskem včetně užitkové zahrady se skleníkem.

ZÁMEK CHYŠE 24. - 26.5.2019 
K prohlídkám zámku v tomto termínu poskytneme zdarma 
prohlídku zámeckého sklepení, stálé expozice věnované 
působení Karla Čapka na našem zámku v roce 1917  
a výstavu „Domácí štěstí“ herečky a malířky Ivy Hüttnerové. 
Tento bonus se týká každého návštěvníka, který si zakoupí 
vstupenku na prohlídku zámku.

ZÁMEK KARLOVA KORUNA 26.5.2019 (ne)  
v 10 a ve 13 hodin speciální prohlídky s majitelem zámku 
Karlova Koruna a hradu Kost - Francescem Kinským  
dal Borgo. Na konci prohlídky AUTOGRAMIÁDA.  
NUTNÁ REZERVACE

HRAD KOST 25.5.2019 (so)  
v 10 a ve 13 hodin speciální prohlídky s majitelem zámku 
Karlova Koruna a hradu Kost - Francescem Kinským  
dal Borgo. Na konci prohlídky AUTOGRAMIÁDA.  
NUTNÁ REZERVACE

ZÁMEK KVASINY
25. - 26.5.2019 výstava šperků, obrazů a výtvarných 
aktivit pana Jiřího Urbana v zámecké galerii. 
19.5.2019 v Loveckém sále Koncert rodin ZUŠ, koncertují 
žáci ZUŠ se svými rodinnými příslušníky. Lovecký sál 
bude vyzdoben pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ.

ZÁMEK MITROWICZ 25.5.2019 
Mariánská pouť – historicky laděný den pro celou rodinu. 
Dobový jarmark, ukázky restaurování, workshopy pro děti, 
kostýmované prohlídky, šermíři, divadlo, občerstvení,  
výlety lodí.

ZÁMEK RATMĚŘICE 26.5.2019
ve 14 hodin divadelní představení pro děti, 
Teátr Víti Marčíka – Šípková Růženka.
Další program www.zamek-ratmerice.cz

ZÁMEK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
program na www.zamekrychnov.cz

ZÁMEK SKALICE-BOHUMILICE
25.5.2019 v 15 hodin vernisáž výstavy „Střepy a střípky 
na zámku Skalice“ (kachlová kamna, archeologické nálezy, 
apod.). Výstava potrvá do 30.9.2019.  
Od 16 hodin klavírní koncert - hraje prof. Tláskal.

ZÁMEK STRÁNOV 25.5.2019 
Noční prohlídky s příběhem v 19, ve 20 a 21 hodin.

ZÁMEK ÚHOLIČKY
25. - 26.5.2019  a 1.6.2019 14 - 18 hodin, 2.6.2019  
14 - 16 hodin výstava koláží Miroslava Horníčka. 
25. - 26. 5. 2019 14 - 18 hodin zámecký jarmark.           
25.5.2019 od 16 hodin Setkání s harfou,  
koncert členky orchestru ND Ivany Pokorné. 
26.5.2019 od 13 hodin loutkové divadélko pro děti  
“O Jasmínce a zlém čaroději“. 
26.5.2019 od 15.30 hodin ukázky dovedností  
filmových koní v zámeckém parku. 
25. - 26.5.2019 exkurze do Chocolaterie U Zámku.

ZÁMEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ 25.5.2019 
v 15 a 17 hodin koncert Antonín Dvořák „Moravské 
dvojzpěvy“ - Michaela Prokopcová soprán, Lenka  
Šimůnková alt, Michal Hanuš klavír. Po koncertu  
možnost prohlídky expozic muzea.


