
 

 

 
 

„Brány památek dokořán“ 2013 
- akce u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. dubna 2013) 

 
 
Bělá pod Bezdězem 
27. 4. - Brány bělských památek dokořán. 
 Zahájení sezony v Městské zámecké expozici v sobotu 27. dubna 2013 (Zámek v Bělé pod Bezdězem 
II. patro, jihozápadní křídlo nad muzeem Mladoboleslavska – pobočka Bělá pod Bezdězem). 
      Sezona bude zahájena slavnostním otevřením nové expozice loutek z dílny pana Pešána, principála  
Divadla z půdy v 10. 00 hod. V 10. 30 se můžete těšit na loutkovou pohádku přímo v expozici, nebo se 
vypravit s průvodcem branami dokořán do bělských památek. Vychází se z Městské zámecké expozice. 
První prohlídka s průvodcem 10. 30 hod. – 12.00 hod. Druhá prohlídka po bělských památkách 13.00 – 
15.00 hodin. Od 15.00 hodin Vás a Vaše děti zveme do sálu Městských kulturních zařízení na náměstí, kde 
sehraje nezávislá divadelní scéna Divadlo Pohádka Praha „POHÁDKY PRO VÁS“. Jednotné vstupné na toto 
představení  je 30 Kč. 
 11. 4. - Muzeum Mladoboleslavska – pobočka v Bělé pod Bezdězem (zámek I. patro, jihozápadní křídlo) 
pořádá od 17. 00 hod. přednášku bělského faráře Mgr. Jana Nepomuka Jiřiště věnovanou unikátním 
církevním památkám v regionu Bělska. 
 
Blatná 
18. 4.           
16 - 18h - mimořádné rozšířené prohlídky vodního zámku Blatná - základní prohlídka zámku je rozšířena 
o prohlídku Zelené světnice a zámecké kaple (běžné prohlídky  probíhají od 1. 4. pouze o víkendech, od 1. 
5. do 14. 9. denně kromě pondělí)  
17 - 19h - prohlídky nově opravené kontribuční sýpky "špejchar" 
16 - 19h - prohlídky podzemí Městského muzea Blatná 
15 - 17h - prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie 
 
Bor 
6. 4.   Zahájení zámecké sezóny na zámku v Boru 
        - prohlídky zámku s doprovodným programem  
        - zahajovací koncert v hradní kapli sv. Vavřince 
        - vyhodnocení dětské výtvarné soutěže Mistr Theodorik 
 
Boskovice 
1. 4. -  Zámek Boskovice: „Velikonoční prohlídky zámku“ v 10.30, 12.00, 13.30 a 15.00 hod.  
 
4. 4. -  vernisáž výstavy „ Cyrilometodějská tradice , Muzeum Boskovicka, 16.00 hod. 
17. 4. -  Městský úřad Boskovice, velká zasedací místnost, 16.00 hod. : 
                      -  Prezentace kulturního dědictví a beseda 
                      -  Prohlídka věže radnice 
 
Brandýs nad Labem  
27. 4. - mezinárodní vojensko-historická akce – „Audience u císaře Karla I- Setkání tří panovníků“ 
Slavnost ke cti blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla z Domu Rakouského bude v roce 
2013 věnována připomínce 200. výročí brandýského setkání tří evropských mocnářů – rakouského císaře, 
českého a uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III.   
Setkáním panovníků vedoucích zemí protinapolenské koalice v srpnu 1813 na císařském a královském 
zámku Brandýs nad Labem vyvrcholily aktivity evropské diplomacie a byly stvrzeny dohody, které pak 
přivedly spojenecká vojska do Bitvy národů u Lipska ve dnech 16. -19. října 1813, skončené drtivou 
porážkou armády Napoleona Bonaparta.  
Zámek Brandýs nad Labem srdečně zve k Audienci u císaře Karla I., jejíž vojensko-historický program bude 
jako vždy věnován setkání vojáků a historických jednotek všech období, a v bitevních ukázkách tentokráte 
zaměřen na období napoleonských válek.  



Zámek Brandýs nad Labem, 26. – 27. dubna 2013; www.Audience.cz, www.zamekbrandys.cz    
 
Brtnice 
14. 4. v 13.30 hodin - „Procházka po brtnických pamětihodnostech – Brtnické stezce“ 
V rámci odpolední procházky navštívíme budovu radnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, Valdštejnský dům 
+ muzeum, kostel sv. Jakuba, klášter, zámecký kostel, židovské hřbitovy, zámek, atd.  
Provázet budou zaměstnanci muzea a pracovnice NPÚ Brno, ve spolupráci se Spolkem pro starou Brtnici. 
Vstupné zdarma. 
 
Bruntál 
Bruntál si v letošním roce připomíná 800. výročí založení města. Přímý doklad se nezachoval, existuje pouze 
nepřímý odkaz v mladším privilegiu krále Přemysla Otakara I., v tak zvané Uničovské listině. Jak píše pan 
Zbyněk Petráček, komentátor Lidových novin: Bruntál je nejstarším institucionálním městem na území České 
republiky. Jsou u nás samozřejmě starší i významnější města. Taková, jež vznikla u dávných hradišť, brodů 
či kapitul. Ale prvním městem založeným podle magdeburského práva, prvním symbolem středověkého 
gründerství a městského inženýrství v tom nejlepším smyslu je Bruntál. 

19.4. - 21.4. výstava Uničovská listina – originál; Městská expozice, nám. Míru 1 
20.4. - Petrin před rekonstrukcí - prohlídka 
18.4. - Expozice mlýnského náhonu; Klub za starý Bruntál; Komenského ul. 
18.4. - přednáška   Průmyslová výstava Bruntál 1913“ , Městské divadlo 
  2.4. – 24. 4. - výstava obrazů Viktora Proniho; Gabrielův dům, ul. M. Tyrše 
16.4. – 26. 5. - výstava „Zámek Bruntál ve fotografiích“; Zámek Bruntál 
17.4. - Bunkry v zámecké zahradě, Zámek Bruntál 
20.4. - vyhlídka – kostel P.M. Nanebevzetí 
 
České Budějovice 
20. 4. 2013 - České Budějovice ve století páry, aneb koněspřežka byla první 
Volně přístupné objekty 10,00 – 17,00 hod.   

1. Dvůr domu U Beránka – (Krajinská 35) 

2. Gymnázium Česká – (Česká 64)  

3. Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka -  (Fráni Šrámka 23) 

4. Hardtmuthova vila – DDM - ( U Zimního stadionu 1) 

5. Hotel Zátkův dům – (Krajinská 41)  

6. Kostel svaté Rodiny  - (Karla IV. 22)  

7. Kostel svatého Václava – (Kostelní 5)    

8. Lannova loděnice - (Vltavské nábřeží 5)   

9. Muzeum koněspřežky – (Mánesova 10)  

10. Nisslův dům – Dětské centrum Barborka – (Piaristická 8) 

11. Rodný dům Adalberta Lanny - (Vltavské nábřeží 6)     

12. Státní okresní archiv České Budějovice - (Rudolfovská 40) - výstava Budějovice ve století páry. 

Svědectví archivních dokumentů". Výstava potrvá do 26. 4. 2013 Po-Pá 10,00 – 17,00 hod., 

13. Špeditérství a zasilatelství Ferus (sídlo NPÚ – Senovážné náměstí 6)  

14. Wortnerův dům - Alšova jihočeská galerie - (U Černé věže 22) 

15. ZŠ Matice školské – (Matice školské 3) 

16. Beseda českobudějovická – (Na Sadech 18) 

V každém z navštívených objektů obdržíte od kostýmovaného organizátora letáček s informacemi o dané 
památce. Návštěva objektu vám bude zaznamenána do soutěžní karty.   

http://www.audience.cz/
http://www.zamekbrandys.cz/
http://800let.mubruntal.cz/


Objekty s komentovanou prohlídkou – vstup pouze s platnou vstupenkou!!! 

Bezplatné vstupenky lze rezervovat prostřednictvím CB systému a vyzvednout si je  můžete v Turistickém 
informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č.2. www.cbsystem.cz   

1. Nová prohlídka českobudějovické radnice s kostýmovaným průvodcem doplněná o promítání 

fotografií archeologického výzkumu radnice v letech 1996-1997  Prohlídky 7 x denně v hodinových 

intervalech. 

2. Komentovaná prohlídka Vodárenské věže se zaměřením na přestavbu věže v 19. stol.  Prohlídky 

7 x denně v hodinových intervalech 

3. Speciální prohlídka kostela Obětování Panny Marie a Dominikánského kláštera nazvaná  

„Střídání stráží“.  Ing. Jiří Míchal, nám přiblíží období, kdy řád Piaristů vystřídali redemptoristé. 

Prohlídka v 10,00 a v 11,00 hod.   

4. Hardtmuthova vila DDM - ( U Zimního stadionu 1) – dvě komentované prohlídky Mgr. Milana 

Šilhana zaměřené na životní osudy Hardtmuthovi rodiny a výstavbu této honosné vily.    

5. DK Slávie – Německý dům – p. Iva Peštová  - dvě komentované prohlídky slavného domu plného 

překvapení a zajímavých skutečností.  

6. Solní úřad – Vinárna Solnice (Česká 59) – přednáška PhDr. Ivo Hajna – „První železnice na 

evropském kontinentě“ začátek v 15,00 hod.  

7. Eggertova vila – (Jihočeská vědecká knihovna Na Sadech 27) -  Mgr. Helena Stejskalová – dvě 

komentované prohlídky vily + „Čtení ze starých českobudějovických novin o významných událostech 

19. stol.“      

8. Wortnerův dům AJG - (U Černé věže 22) - Hynek Rulíšek přednáška o malířích 19. stol.  

9. Dvůr U Beránka – (Krajinská 35) Jan Kec – přednáška o zahradách 19. století + představení 

nového projektu dešťové zahrady + prodejní výstava květin  

10. Divadelní představení žáků ZŠ Matice školské – v budově ZŠ Matice školské č. 3, začátek 

představení 15,00 hod.  

11.  Pohádka v podání divadla Máma a Táta – Nisslův dům – dětské centrum Barborka – (Piaristická 

8), začátek představení 10,00 hod.  

Program pro rodiny s dětmi:  
1. Interaktivní prohlídka města s pracovními listy – „S očima navrch hlavy, aneb zde jsou lvi!“ 

Pracovní listy si můžete vyzvednout zdarma v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla 

Otakara II. č.2. 

2. Divadelní představení žáků Z© Matice školské – v budově ZŠ Matice školské č. 3, začátek 

představení 15,00 hod.   

3. Pohádka v podání divadla Máma a Táta – Nisslův dům – dětské centrum Barborka – (Piaristická 

8), začátek představení 10,00 hod.  

Soutěž se startovní kartou ve tvaru jízdenky na koněspřežku: 

v Turistickém informačním centru na nám. Přemysla Otakara II. č.2. si můžete vyzvednout startovní kartu na 
kterou vám kostýmovaná postava v každém navštíveném objektu doplní správné datum související s historií 
dané památky.   Při návštěvě alespoň 5 objektů získáte 

1. V dětském centru Barborka k zakoupené kávě zákusek zdarma. 

Při návštěvě alespoň 10 objektů získáte v turistickém informačním centru malý dárek. 
 

Pořádá statutární město České Budějovice – odbor památkové péče 
Námět, scénář a realizace – Miroslav Mareš Agentura Kultur-Kontakt 

Změna programu vyhrazena. 
Podrobné informace naleznete na www.c-budejovice.cz,  www.kultur-kontakt.cz či v Turistickém informačním 
centru na nám. Přemysla Otakara II. ČB, Tel. 386 801 413, Infocb@c-budejovice.cz, www.cbsystem.cz   

http://www.cbsystem.cz/
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.kultur-kontakt.cz/
mailto:Infocb@c-budejovice.cz
http://www.cbsystem.cz/


 

Dolní Kounice 
6. 4. otevřen klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích.  
Rosa coeli  (Růže nebeská) byl pojmenován nejstarší ženský klášter na Moravě- založen byl již v roce 1181 
a v r. 1183 sem byly uvedeny premonstrátky z Louňovic. Ve 30. letech 14. stol. byla vybudována klášterní 
svatyně P. Marie a za husitských válek byl celý areál vypálen. Po r. 1698 se klášter pokusili obnovit 
strahovští premonstráti, ale po požáru v r. 1703 objekt zůstal ve stavu, v jakém jej vidíme i dnes. 
Magické klášterní zříceniny představující gotiku v úchvatně syrové podobě návštěvníky doslova pohltí. 
Dále viz www.tic.dolnikounice.cz   
 
Duchcov 
7. 4. – „Benátský karneval aneb Casanova se baví“ 
Tuto akci pořádá Kulturní centrum Duchcov ve spolupráci se správou Státního zámku Duchcov. Hodina 
barokního tance s Casanovou a  oživené prohlídky pro děti. 
Účinkuje: Divadlo V Pytli Petra Stolaře; Valdštejnský sál Státního zámku Duchcov v 15.00 hod.; vstupné: děti 
40 Kč, dospělí 60 Kč 
 
Fulnek 
18.4. - Komentovaná prohlídka Černé věže (zvonice), původně strážní věže, která byla součástí městské 
fortifikace, v 17.00 hod.. Návštěvníci budou seznámeni s historií a významnými osobnostmi města Fulnek, 
barokní perly Moravského Kravařska.  
www.fulnek.cz, www.ic-fulnek.cz; Městské informační centrum: mic@fulnek.cz, 556 713 713 
 
18.4. - Komentovaná prohlídka radniční věže ve Fulneku, která nabídne neobvyklý pohled na 
architektonické památky města z ptačí perspektivy – v 16.00 hod. 
www.fulnek.cz, www.ic-fulnek.cz; Městské informační centrum: mic@fulnek.cz, 556 713 713 
 
18.4.-  Kostel sv. Josefa ve Fulneku  
Muzeum Novojičínska nabízí volný vstup do bývalého komplexu řádového stavitelství, kostela sv. Josefa při 
Kapucínském klášteře, který již neslouží církevním účelům. Jedinečnost tohoto místa umocňuje velice silné 
místo pozitivní energie. Mnozí návštěvníci toto místo využívají k relaxaci a ztišení rychlého pulzu naší doby. 
V měsíci dubnu ve výstavních prostorách bude probíhat výstava fotografií Kurta Kaindla Cesty po zemi 
nikoho a výstava Dialogy z historie církevních řádů. 
www.muzeum.novy-jicin.cz;  Expozitura Fulnek: 556 731 252 
 
18.4. - Památník J. A. Komenského 
Muzeum Novojičínska nabízí volný vstup do Památníku J. A. Komenského, Národní kulturní památky, kde je 
možno zhlédnout stálou expozici k životu a dílu Jana Amose Komenského.  
www.muzeum.novy-jicin.cz; Expozitura Fulnek: 556 731 252 
 
 
Hostinné 
20. 4. – otevřen FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER (HOSTINNÉ)  
Během akce budou zpřístupněny expozice (městské muzeum, galerie antického umění) v klášteře zdarma 
od 9.00 -12.00 a 13.00 -16.00 hod.. Krátký hudební program od 15.00 hod. v přednáškovém sále. 
http://klasterhostinne.cz/ ;https://www.facebook.com/pages/Františkánský-klášter-
Hostinné/108453715957398 
 
Chotěboř 
20. 4. - mimořádné otevření  věže  kostela sv. Jakuba   
Otevírací doba  věže – vyhlídka na město:   13.30 – 16.00 hod. 
 
20. 4. – otevření  bývalé radnice (nyní ZUŠ) náměstí T. G. Masaryka  pro veřejnost s možností návštěvy i 
běžně nedostupných prostor (učebny v podkroví)  
Otevírací doba:    14.00  - 16.00 hod.   
Doprovodný program:  koncert  žáků ZUŠ od  15. 00 hodin 
 
20. 4. - mimořádné otevření  soukromých prostor zámku   
Otevírací doba:   13.30 – 15.00 hod. 
 
Chrudim 
9. dubna v 17 hodin – Sochařská výzdoba barokní brány Wiesnerovy zahrady – přednáška  

http://www.fulnek.cz/
http://www.ic-fulnek.cz/
mailto:mic@fulnek.cz
http://www.fulnek.cz/
http://www.ic-fulnek.cz/
mailto:mic@fulnek.cz
http://www.muzeum.novy-jicin.cz/
http://www.muzeum.novy-jicin.cz/
http://klasterhostinne.cz/
https://www.facebook.com/pages/Františkánský-klášter-Hostinné/108453715957398
https://www.facebook.com/pages/Františkánský-klášter-Hostinné/108453715957398


V Muzeu barokních soch přednáší BcA. Zdeněk Šmahel – vstup zdarma. 

 
16. dubna – „Putování po hradbách“ 
Program: dopolední program pro školy (9.00 -13.00 hod.) – poznávání hradebního opevnění + sportovní 
vyžití (zdolávání hradeb) – zdarma  

- odpoledne komentované prohlídky hradeb s průvodcem ve 14.00 a 16.00 hodin – zdarma  
doprovodný program: v Klášterních zahradách budou stánky Královských věnných měst (propagace 
informačních materiálů 9.00 -16.00 hod.) 

- 9.00 – 16.00 hod. otevřena Bašta Prachárna – vstup zdarma  
- 15.30 hod. historický šerm  

 
26. dubna v 19 hodin – zahajovací koncert festivalu Athény východních Čech 2013 – Velký sál Muzea 
 
27. dubna – Putovní hudební festivalový výlet „Po stopách codexu gigas“ 

8.12 – odjezd z vlakového nádraží směr Chrast u Chrudimi 

9.30 – komorní koncerty – Chrast (kostel nesv. Trojice, zámek), Podlažice (kostel sv. Markéty), Podskala, 

Vrbatův Kostelec 

16.45 – odjezd vlakem směr Chrudim 

  
 
Jablonné v Podještědí 
30. – 31. 3. a 1. 4. - mimořádné otevření vyhlídkové věže   
Další otevření vyhlídkové věže o víkendech: 
13. a 14. 4., 20. a 21. 4., 27. a 28. 4. 
Otevírací doba vyhlídkové věže: so, ne, svátky 10.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hod. 
 
Jáchymov 
18. 4. - prohlídka Špitálního kostelíka, nejstarší dochované památky města Jáchymova. Začátek první 
prohlídky v 15.00 hodin a druhé v 16.00 hodin. Prohlídka je s průvodcem, mimořádně zdarma. K dispozici 
jsou tištěné materiály v němčině, angličtině a ruštině.  
 
Jaroměřice nad Rokytnou 
19. 4. - od 17.00 otevřená radnice pro veřejnost s možností návštěvy běžně nedostupných prostor. 
Doprovodný program: - promítání starých pohlednic s tématikou Jaroměřic nad Rokytnou, 
výstava v prostorách radnice na téma: Radnice a její význam v dějinách Jaroměřic nad Rokytnou. 

Muzeum Otokara Březiny 

Prohlídka muzea v 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 hodin 
Doprovodný program: promítání filmů zaměřených na osobnost básníka Otokara Březiny 
 
Jílové u Prahy 
25. 4. - komentovaná prohlídka radnice 14.00 – 16.00 hod. Budova radnice patří k historickým 
dominantám města. Dříve bývala sídlem rychtáře a fungovala i jako obecní vězení – zrekonstruovaná 
šatlava i další  prostory radnice budou připraveny ke zhlédnutí pro širokou veřejnost.  
Více viz novakova@jilove.cz nebo na tel.: 241 021 970 
 
Jindřichův Hradec 
30. 3. – 7. 4. Státní hrad a zámek: výstava Splašená vejce 
Letošními velikonocemi zahájí Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci návštěvnickou sezonu. A jak se 
stalo na zámku velikonočním zvykem, již poosmé budou na prohlídkové trase zámku k vidění více než čtyři 
stovky vajec v netradiční instalaci nazývané „Splašená vejce“. Pštrosí, husí, kachní, slepičí i křepelčí vejce 
ve zlaté, černé, modré a červené barvě budou viset z lustru, sypat se po nábytku, kutálet po stolech a 
kobercích i na jiných neobvyklých místech zdobit zámecké interiéry. Více www.zamek-jindrichuvhradec.eu 
 
1. 4. Velikonoční koncert Trumpet Tune v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře ve 
Štítného ulici  
 

6. 4. Vernisáž výstavy Jihočeská krajina – Libuše Pilařová – Kverková. Muzeum Jindřichohradecka – 
jezuitský seminář na Balbínově náměstí. Ohlédnutí za tvorbou autorky při příležitosti životního jubilea. Více 
viz www.mjh.cz 

mailto:novakova@jilove.cz


 

8. 4. Přednáška PhDr. Jiřiny Langhammerové o blatských krojích. Účastni budou členové Jarošovské 
krojové družiny. Pro spolek Přátelé starého J. Hradce, konferenční sál muzea Jindřichohradecka ve Štítného 
ulici. Začátek v 19.00 hodin.  www.mjh.cz 

 
13. 4. Vernisáž výstavy Nové gobelíny v Domě gobelínů – Tapiserie „Řemesla“ z dílny Marie Hoppe 
Teinitzerové  
Nové zápůjčky gobelínů z dílen tapiserií v Jindřichově Hradci přiblíží tři unikátní tapiserie z cyklu „Řemesla“, 
a to „Malířství“, „Hrnčířství“ a „Knihvazačství“ (z důvodů ochrany originálů pouze repliky) z velmi vzácného 
souboru, jehož vlastníkem je Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Tyto tapiserie jsou vystavovány po 
celém světě a mají velkou uměleckou hodnotu. Více viz www.dumgobelinu.cz 

 

18. 4. Vernisáž výstavy Na sklonku monarchie. Život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od 
Nežárky. Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter ve Štítného ulici. Více viz www.mjh.cz 

 
20. 4. Zahájení výstavní sezóny v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií 
Výstavní sezonu muzea zahájí vernisáž dvou výstav – „Osobnost a dílo Alexandra Paula“ a „Mistři 
černobílé fotografie / akt“. První shrne tvorbu významného čsl. fotografa z období   20.–70. let 20. století a 
ukáže mimo jiné unikátní snímky ze závěru 2. sv. války, fotografie české gotické a barokní architektury a 
slovenského výtvarného umění. Výstava fotografie aktu je výběrem z tvorby předních fotografů 20. století. 
Více viz www.mfmom.cz 
 
25. 4. Vernisáž výstavy Letem hračkářským světem. Hračky z celého světa ze sbírky Františka Kyncla. 
Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter ve Štítného ulici. Více viz www.mjh.cz 
 
26. 4. Jarní koncert Komorního souboru JHSO v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře 
ve Štítného ulici. Více viz www.mjh.cz  
 
27. – 28. 4. Dvoudenní kurz patchworku v Domě gobelínů    
Více viz www.dumgobelinu.cz 
  
27. a 28. 4. Vstupné zdarma do následujících historických objektů: Dům gobelínů, Muzeum 
Jindřichohradecka a Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Zvýhodněné vstupné je 
reakcí na nultý ročník akce Brány památek dokořán.  
 
Kadaň 
28. 4. – První jarní výstup na radniční věž; od 10.00 – 16.00 hodin, vstupné zdarma 
 
Karlovy Vary 
1. 4. - Velikonoční koncert „Brány památek dokořán“, který se uskuteční v barokním chrámu Maří 
Magdaleny v lázeňském centru Karlových Varů. Koncert proběhne v rámci konání Velikonočních oslav 
v Karlových Varech 2013 a začne v 19.00 hodin. Vstupné  zdarma. 
 
Klatovy 
24. 4. - beseda v dominikánském klášteře  „ Zajímavosti klatovských památek“ – přednáší  Mgr. Pavel 
Koura od 15.00 hod 
25. 4. – V rámci akce „ Brány památek dokořán“  zvýhodněné vstupné do těchto památek : 
  Černá věž , náměstí Míru,  od 10.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.  
  Katakomby, Denisova č.p. 148,  od 9.00 – 18.00 hod. 
  Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše  , Hostašova  č.p.1;  od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 
  Barokní lékárna U Bílého jednorožce , náměstí Míru č.p.149, od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. 
   
25. 4. - Koncert  Světlany Nálepkové v prostorách klatovské radnice náměstí Míru  č.p.62, od 19. 00 hod.. 
 
Kroměříž 
oslavy 750 let trvání města začínají … 
Jako město je Kroměříž poprvé jmenována 1. ledna 1266 v listině, kterou olomoucký biskup Bruno ze 
Schauenburku dává vysazovat kolem Kroměříže vinice. V této listině je Kroměříž označena jako „oppidum 
nostrum Cremsyr“ – tedy „naše město Kroměříž“. 700. výročí trvání města bylo pro rok 1963 zvoleno 
z několika důvodů: připravovaly se oslavy nedožitých 90. narozenin kroměřížského rodáka malíře a grafika 
Maxe Švabinského, 80. výročí narození dirigenta Václava Talicha, 270. výročí narození hudebníka a 

http://www.mfmom.cz/


skladatele P. J. Vejvanovského, 100. výročí trvání pěveckého sdružení Moravan, 60. výročí založení 
Pěveckého sdružení moravských učitelů a 30. výročí založení kroměřížského muzea.  
Letos – o půl století později máme tak opět příležitost připomenout si nejen výročí trvání města Kroměříže, 
ale zcela autenticky i řadu výročí spojených s osobnostmi města a jeho bohatým kulturním životem.  
 
12. 2. – 7. 4.  
Spřízněni městem – výstava významných kroměřížských výtvarníků ze sbírky Muzea Kroměřížska 
Místo konání: Muzeum Kroměřížska 
 
3. 4. – 2. 6.  
Muzeum 80 – interaktivní výstava 80. výročí založení muzea 
Přednáška Mgr. Heleny Chybové s názvem Sběratelství jako základ muzejních sbírek 
Místo konání: Muzeum Kroměřížska 
 
9. 4.   
Přednáška Vladimíra Kokolii o současném umění – malíř, grafik a profesor AVU v Praze 
Místo konání: Muzeum Kroměřížska 
 
11. 4. – 19. 5. 
František Makeš – malíř, grafik a vědec – výstava obrazů světově proslulého restaurátora 
Místo konání: Muzeum Kroměřížska 
 
15. 4. – 12. 5. 
VIĎ! – výstava prací Vladimíra Kokolii a studentů AVU Praha 
Místo konání: Galerie Orlovna 
 
19. 4.  
Expozice zahradní kultury – slavnostní otevření nové stálé expozice 
Místo konání: Arcibiskupský zámek Kroměříž 
 
Letohrad 
27. 4. – Brány památek dokořán v Letohradě 
  Městské muzeum 
            - prohlídka, včetně nové expozice sirkařství 8.00 – 16.00 hod. 

- výstava letohradského rodáka, grafika, ilustrátora knih Josefa Hochmana (100. výročí od narození), 
výstava otevřena v době 2. 4 - 3. 5. 2013 v IC 
   Zámek 

- expozice zámku   9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. 
- světnička Járy Cimrmana  9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 hod. 

   Grota v parku  
- strašidelné sklepení  9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 hod. 

   Historická procházka městem 
- Historická procházka  s průvodci se zastávkami v kostele sv.Václava, u zámku, kaple sv. J. 

Nepomuckého s výkladem - návrh ve dvou cyklech – 10.00 a 14.00 hod.(skupinách). 
                  Kontakt: muzeum@letohrad.eu, 465 622 092 
   Malířský a fotografický plenér a výstavy ke 300 letům Kopečkové pouti (za podpory                                                                                                                                             
města Letohrad, farnosti Letohrad a Spolku přátel umění Letohradu) 

- sobota 27. 4. 2013 10.00 – 17.00 hod. kaple Jana Nepomuckého (malířské potřeby vezměte 
s sebou), občerstvení a hudba zajištěna 

- neděle 28. 4. 2013   
- 14.00 hod. vernisáž v Galerii pod kaplí Jana Nepomuckého  
- 15.00 hod. vernisáž na zámku 
- 16.00 hod. vernisáž v Galerii Ivko; www.ivko.cz, ivko@ivko.cz, 723 108 101 

 
    Muzeum řemesel Letohrad 9 – 17 hodin; letohrad@muzeumremesel.cz 
    Středověká tvrz Orlice, 9 – 17 hodin; vstupenky@eywan.cz 
   
Lipník nad Bečvou 
18.4. - komentované prohlídky města s průvodcem v 10.00 a 14.00 hodin. Pro všechny zájemce je 
připravená „klasická prohlídka“ městské památkové rezervace, renesanční zvonice, starého židovského 
hřbitova, bývalé synagogy i zbytků městského kamenného opevnění, unikátní střešní zahrada a výstavní 
galerie Konírna, v jejímž atriu prohlídka končí. 

mailto:muzeum@letohrad.eu,
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Odchod je v 10.00 a 14.00 hod. z Turistického informačního centra (náměstí T. G. Masaryka č. 13, průchod - 
ulice K Nadsklepí). Prohlídky jsou zdarma. 
http://http://info.mesto-lipnik.cz/cz/infocentrum/pruvodcovska-sluzba/ 
 
Litoměřice 
18.4. - Den otevřených dveří Hradu, Tyršovo nám. 68 (nezahrnuje prohlídku expozice o historii vinařství) 
Od 10.00 – 16.00 hod. ,vstup zdarma. 
www.gotickyhrad.cz 
- Prohlídka vyhlídkové věže Kalich, Mírové nám. 16/8a 
od 10.00 – 16.00 hod.,  vstup zdarma. 
www.litomerice-info.cz 
- Doba papírová napříč staletími – den otevřených dveří, workshop s prohlídkou 
Dílna ručního papíru, Velká Dominikánská 33; od 10.00 – 16.00 hod. Vstupné dobrovolné. 
 
 
Litomyšl 
20.4. – Za příběhem zámku – prohlídky k Mezinárodnímu dni památek – vstupné 120 Kč. Více viz 
www.zamek-litomysl.cz (akci pořádá Státní zámek Litomyšl) 
26.4. – vernisáž výstavy Vůle a myšlenka, aneb jak málo stačí ke kroku do neznáma, k cíli jasnému. 
Výstavou, která potrvá do 2.6. 2013, se Městská galerie Litomyšl připojuje k oslavám 20. výročí výuky 
restaurování v Litomyšli. V domě U Rytířů bude prezentována volná tvorba všech pedagogů, kteří se za 20 
let existence školy podíleli na její výuce.  
27.4 – 28.4. Otevření litomyšlské lázeňské sezony – Na duševní bázně v Litomyšli lázně 
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo, kde 
můžete obnovit své síly duševní.  Více viz www.lazneducha.cz  (akci pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s.) 
 
Litovel 
20.4. -  Zahájení turistické sezóny  
          - otevřená radnice pro veřejnost s možností návštěvy běžně nedostupných prostor                
          - otevřena budovy knihovny, bývalého domu soukenického cechu 
          - bezplatný výstup na radniční věž 
          - otevřena kaple sv. Jiří, nejstarší dochovaná stavba v Litovli 
          - bezplatná prohlídka výstavy v Muzeu -  „Litovelské stožáry“ - výstava k nedožitým šedesátinám  
             dominanty Litovle 
          vše 13.00 -17.00 hod. 
         – Otevírání „Lesánkovy cyklotrasy“ – putování na kole pro rodiče s dětmi lužními lesy Lesánkovy 
cyklotrasy s mnoha překvapeními. Začátek ve 13.00 hod. 
 
Louny 
19. 4. - přednáška na téma: FORTIFIKACE MĚSTA. Přednáška se koná v kongresovém sále Městské 
knihovny Louny od 13.00 hod. Přednášejícím je pracovník Státního okresního archivu Louny.  
 
Luže 
1. 4. - Velikonoční prohlídka hradu Košumberk, prohlídky od 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a  
poslední prohlídka v 16.00 hod. 
7. 4. -  koncert v poutním kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, Vokální soubor Gentlemen 

Singers – začátek v 16.00 hod. 

30. 4. -  přednáška Prof. PhDr. Františka Musila, CSc. Téma: středověký hrad Košumberk – Kongresový 

sál Hamzovy léčebny , začátek v 17.00 hod. 

Mníšek pod Brdy 
18. 4. -  mimořádně zpřístupněna poustevna (rekolekční dům) v Barokním areálu Skalka 
Poustevna (rekolekční dům), umístěná na samém vrcholu Skalky, byla stavěna souběžně s kostelíkem sv. 
Maří Magdalény, podle projektu Kryštofa Dienzenhofera a dokončena v roce 1694. Poslední rozsáhlá  
rekonstrukce byla provedena v roce 1996. Ve vnitřní apsidě je umístěno sousoší Pieta - vynikající sochařské 
dílo Jana Brokofa -  od 13.00 do 17.00 hod. 
V klášteře si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu "Obrazy a kresby" 
Jitky Štenclové, která potrvá do 5. května 2013. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu křížové cesty - skaleckých  
kapliček. 
 
Moravská Třebová 
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7. 4. - otevření zámecké sezony  
- od 10:00. Zábavný program spojený s otevřením zámeckých expozic Středověká mučírna, Alchymistická 
laboratoř mistra Bonaciny, Poklady Moravské Třebové, Barevná planeta a Jak se žilo na venkově. Jako 
každoročně, proběhne na zámeckém nádvoří slavnostní zahájení zámecké sezóny s kulturním programem 
pro děti a tradičním jarmarkem.  
Program: 10:00 Dobový jarmark na nádvoří zámku, Historické hry a atrakce pro děti, 14:00 Kejklířské 
představení, 14:30 O dráčkovi - divadelní představení pro děti, 15:30 Kabinet létajících úžasností, 16:00 O 
dráčkovi - pohádka¨, 16:50 Ohnivé žonglování. Vstupné na nádvoří zámku zdarma.  
 
Mšeno 
20. 4. – mimořádně zpřístupněny některé památkově chráněné objekty 
Základní škola Mšeno - prohlídky s možností vystoupit s doprovodem na vyhlídkovou věž v těchto časech – 
10.00, 11.00 a 13.00 hod. Možnost prohlídky nové kotelny na biomasu. 
Radnice – Informační centrum 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 (polední pauza 12-13) - tento den možnost 
bezplatné návštěvy městského mini muzea. 
Městské lázně Mšeno - areál bude otevřen v době od 10.00 do 15.00 hod., v sále bude výstava dobových 
fotografií a projektů obnovy areálu. 
Husitská zvonička - výstava výtvarných prací ZUŠ Mšeno. 
 
Napajedla 
27. 4. 2013 - otevřené památky: 

 Muzeum Napajedla – výstava III. Napajedelský výtvarný salon, 10.00 -15.00 hod.  (vstup zdarma)  

 Zámek Napajedla – prohlídky zámku, 10.00 -16.00 hod.  (děti vstup zdarma)  
+ výstava pohádkových kostýmů Z pohádky do pohádky 

 Hřebčín Napajedla – řízené prohlídky (vstup zdarma) 

 Radnice Napajedla – zpřístupněna radniční věž k vyhlídkám na město 
 
      1. Jarní slavnosti: 

 Farmářský trh – Masarykovo náměstí Napajedla, 8.00 -13.00 hod. – prodej regionálních a domácích 
výrobků, hry pro děti, živá hudba 

 Chovatelský trh – Hřebčín Napajedla – chovatelská výstava, vystoupení, bohatý program pro děti 
 
Nové Město nad Metují -  Brány města dokořán 
 
20. 4. - Husovo náměstí 
     10 hodin - Dechový orchestr Základní umělecké školy B. Smetany 
  Vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
     13.00 hod. - Fanfára – Základní umělecká škola B. Smetany 
     13,10 hod. - Slavnostní zahájení akce – vedení města a delegace partnerského města Duszniki  Zdrój 
     13,15 hod. - Vystoupení  polského partnera – Duszniky Zdrój 
     13,30 hod. - Sraz účastníků turistické vycházky u novoměstského muzea  
  Zásady a ukázky chůze s hůlkami „nordic walking“ 
     14.00 hod. - Odchod na turistickou vycházku do okolí Nového Města nad Metují 
14.00 hod. - Terénní berušky – vystoupení pěveckého sboru ZŠ Krčín pod vedením p. Drašnara 
14,30 hod. - Asociace Sport pro všechny – 3 vystoupení dětí a rodičů s dětmi 
15.00 hod. - Na copak band - Koncert náchodské hudební skupiny 
-   po celý den se konají na zámku Josefa Bartoně  - Dobenína  „Zámecké trhy“ s ukázkami řemesel 
-   na Husově náměstí budou připraveny zábavné atrakce pro děti i dospělé a občerstvení. 
 
Nymburk 
18. 4. - dopolední promítání pro školy: Jiří Trnka: Staré pověsti české 
 
-   10.00 hod.  Slavnostní otevření pravěké mohyly 
Během archeologických průzkumů v roce 1994 byl v ulici Na Příkopě odkryt skříňový mohylový hrob 
s kamenným obložením, který pochází z pozdní doby kamenné – eneolitu (zhruba 3 600 let před n. l.). Nad 
pravěkou mohylou vyrostla v roce 2010 odvážná stavba z dílny architekta Josefa Matyáše. Přijďte si 
prohlédnout zpřístupněný unikátní archeologický nález. V rámci expozice můžete shlédnout krátký 
animovaný film, který rekonstruuje pradávné události a rozhovor s archeoložkou a spoluobjevitelkou hrobu 
PhDr. Karlou Motykovou, DrSc. 
Expozice bude otevřena během turistické sezony (duben až září) denně od 10 do 17 hodin. 
 
10.00 – 17.00 hod.  -Brány památek dokořán 
    Turecká věž – prohlídka obnovené renesanční vodárny z roku 1597 

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=14&lang=cs


     Mlýn Bašta -  prohlídka barokně-klasicistní vily z roku 1783, ve které v 19. století mimo jiné pobývali  
     a tvořili členové známé malířské rodiny Mánesů.  
17.00 hod.  -  Zahájení turistické sezony na náměstí 
     Vynášení Bohumila Hrabala  - nenechte si ujít jarní návrat originální lavičky s Bohumilem Hrabalem na 
      Náměstí Přemyslovců. Na Postřižinské pivo a grilovanou klobásku přijde i strýc Pepin! 
18.00 hod. - historie v kině: Staré pověsti české 
Hrdinové české mytologie ožívají v nestárnoucím loutkovém filmu natočeném na motivy stejnojmenné 
literární předlohy Aloise Jiráska. Režie Jiří Trnka  - Vstupné zdarma !  
 
Olomouc 
18. 4. - zpřístupněna Korunní pevnůstka a sehráno divadelní představení Jan Sulovský: Generál 
Lafayette – hrdina dvou světadílů 
- divadelní představení Jan Sulovský: Generál Lafayette – hrdina dvou světadílů: divadelní inscenace 
přibližuje poutavou a zábavnou formou život generála Lafayetta, s důrazem na jeho nedobrovolný pobyt v 
olomouckém vězení (dopolední představení pro školy, v podvečer pro veřejnost – volný vstup) 
Téma vychází z marketingové kampaně České centrály cestovního ruchu – CzechTourism nazvané Česká 
republika – UNESCO (Česká republika. Místo pro váš příběh.), ve které je město Olomouc prezentováno 
pod mottem: "Generál Lafayette strávil v Olomouci tři roky. Vy tu za týden uvidíte víc než on." 
 
- prohlídky s průvodcem o historii pevnůstky a dějinách pevnostního města  
- otevření nové expozice v objektu Prachárny 
 
 
Ostrov 
2- 3. 4. – Klášterní areál s přilehlými kaplemi – vstup bez komentované prohlídky zdarma 
Klášterní areál Posvátný okrsek a zámecký park v Ostrově 

Na západním okraji historického Ostrova v sousedství slavného Zámeckého parku (nazývaného kdysi 
Osmým divem světa) s barokním Letohrádkem a Palácem princů se rozkládá rozsáhlý klášterní areál, 
odedávna známý jako Posvátný okrsek. Od padesátých let 20. století zde sídlil vojenský útvar, za jehož 
trvání zchátral a byl téměř zničen. Nedávná rozsáhlá rekonstrukce klášterního areálu a Zámeckého parku 
obnovila vzhled těchto památek do takové míry, že to mnozí návštěvníci přirovnávají k zázraku. Součástí 
klášterního areálu je nyní také nově vystavěné Ekocentrum s více než dvěma stovkami zvířat.  
  Jednotlivé stavby kláštera:  
   - Piaristický klášter - konvent,  
   - Sasko-lauenburská pohřební kaple sv. Anny,  
   - Kaple sv. Floriána,  
   - Einsiedelnská kaple,  
   - Kostel Zvěstování Panny Marie.  Více viz www.dk-ostrov.cz/klaster/ 

26. 4. – Ostrovské trhy – zahrádkářské 
Všichni příznivci kvalitních produktů českých výrobců jsou zváni na Ostrovské trhy, které se uskuteční na 
Mírovém náměstí v Ostrově. Návštěvníci si zde mohou nakoupit sortiment regionálních produktů - mléko, 
čerstvé sýry, mléčné výrobky, domácí pečivo, drůbež, maso, uzeniny, koření, bylinky, med i výrobky z medu 
a další jiná překvapení. Na trzích se budou prodávat i drobné rukodělné výrobky 10.00 - 17.00 hod. 
 
Pardubice 
18. 4. - speciální program pro návštěvníky zámku Pardubice - sídlo Východočeského muzea 
v Pardubicích:  
- volný vstup do všech expozic 
- mimořádné zpřístupnění věže zvané Hláska 
- komentovaná procházka zaměřená na exteriér a interiér pardubického zámku jako pernštejnské rezidence 
- prohlídka doposud návštěvníkům nepřístupné, nově zrekonstruované zámecké kaple Klanění tří králů 
 
Písek 
30. 3. - Jarní slavnost 
9.00 – 17.00 hod.  - Kamenný most a okolí : JARMARK (řemesla, suvenýry, občerstvení…) 
10.00 hod. - Fügnerovo náměstí - otevření výstavy „MOST(Y)“,  vystoupení pěveckého sboru SONITUS,  
následuje komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Jiřím Hladkým 
11.30 hod. - Sladovna  - vernisáž výstavy „PŘÍBĚH MĚSTA PÍSKU“ 
V průběhu dne další kulturní vystoupení v okolí mostu. 
 
Poděbrady 

http://www.dk-ostrov.cz/klaster/


21.4.  - Poděbradské vily - prohlídkový okruh po architektonicky zajímavých stavbách s odborným 
výkladem, začátek v 15.00 hodin v lázeňském parku před hotelem Libenský, vstup zdarma 
 
 
Polička 
20 - 21. 4. - HRAD SVOJANOV - SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ OBNOVENÉHO HRADU VEŘEJNOSTI 
Město Polička představí hrad Svojanov po dokončení rozsáhlé rekonstrukce, která proběhla v posledních 
letech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout poprvé v historii hradu řadu prostor, které nikdy přístupné 
nebyly, například vyhlídkové terasy kolem empírového paláce, parkány podél vnějších hradeb s 
romantickými altány na hradbách nebo unikátní dům zbrojnošů. Představení obnoveného hradu bude 
opravdu velkolepé, po oba dny je zajištěn bohatý doprovodný program. Návštěvníky obveselí kejklíř, chybět 
nebudou šermířská vystoupení, dobová hudba a slavnostní atmosféru tohoto víkendu navodí fanfáry 
trubačů. Více viz www.svojanov.cz 
 
3. 4. – 17. 4.  Výstava Malované opony v Centru Bohuslava Martinů v Poličce 
Výstava dokumentuje nejkrásnější a nejzajímavější opony od té Hynaisovy v Národním divadle po opony 
ochotníků v nejzapadlejších vsích. Jedná se o panelovou výstavu, která se zrodila ze stejnojmenné 
publikace Jiřího Valenty, historika divadla a jednoho ze zakladatelů Databáze českého amatérského divadla. 
Výstava přináší pohled na svébytnou součást bohatého kulturního dědictví českého divadla a představuje na 
40 reprodukcí opon z různých období i koutů České republiky.  Více viz www.cbmpolicka.cz 
 
20. 4. – 1. 9. – výstava Škola základ života v Centru Bohuslava Martinů v Poličce 
Výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu na měšťanské škole počátku 20. století, ale 
také do hlubin študákovy duše. Nechte se přenést o více než sto let zpět do jedné z vyučovacích hodin, v níž 
se dozvíte, jak probíhala výuka, jaké názorné pomůcky používali učitelé pro doplnění svého výkladu, aby 
žáci lépe porozuměli živočišnému a rostlinnému světu, jaké byly tresty pro zlobivé žáky a mnoho dalších 
zajímavostí. Usednete do školních škamen a zkusíte se podepsat úhledným krasopisem na břidlicové 
tabulky. K vidění budou dobové dokumenty - vysvědčení, učitelské zápisníky a školní učebnice nebo 
nástěnné obrazy a další pomůcky. Více viz www.cbmpolicka.cz 
 
28. 4. – 1. 9. Jiří Šalamoun a Maxipes Fík ve výstavních sálech Městské galerie v Poličce 
Jiří Šalamoun je český výtvarník, ilustrátor, autor kreslených filmů a plakátů. Nejznámější je díky příběhům 
Maxipsa Fíka. Kromě knihy se podílel i na animovaném seriálu, uváděném zejména v televizní sérii 
večerníčků. Bohatě ilustračně doprovodil ale i Posledního Mohykána J. F. Coopera, Tolkienova Hobita, nebo 
Tracyho tygra W. Saroyana. Poličská výstava představí jak tvorbu pro dospělé, tak pro děti – pro ty pak i 
interaktivní koutek, včetně Fíkovy boudy. Více viz www.cbmpolicka.cz 
 
Polná 
20.4. -  Chrám Nanebevzetí Panny Marie (Husovo náměstí 14) - mimořádné, bezplatné, komentované 
prohlídky interiéru chrámu v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a v15.00 hod. (jedna prohlídka cca 45 min.) 
http://www.mesto-polna.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=12549&id_ktg=25713&p1=67083 
Zpoplatněné prohlídkové trasy budou otevřeny v běžném provozu - sobota : 9.00 –12.00 a 13.00 –16.00 
hod. 
 
Praha 3 
4. 4.  - Koncert na schodech – Galavečer Italských, francouzských a českých houslí čtyř století.  
            Jaroslav Svěcený-housle a průvodní slovo Miloslav Klaus-kytara 
    Městská část Praha 3 se připojuje k akcím pořádaným na téma“ Brána památek dokořán“ u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel 2013. Nabízí nevšední propojení architektury a hudby v podobě 
koncertu, pořádaného v cyklu „koncerty na schodech“, v prostředí významné kulturní památky, Střední 
uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí, Praha 3, začátek v 19.00 hod..  
Ve skladbách Nicoló Paganiniho, Maura Giulianiho, Filippa Gragnaniho, Johna Williamse, Gabriela Faurého, 
J. S. Bacha a dalších skladatelů zazní v rukou Jaroslava Svěceného unikátní kolekce mistrovských houslí z 
Cremony, Neapole, Mantovy, Paříže, Bruselu a Prahy, včetně poutavého vyprávění o tajuplné historii těchto 
zvukově a výtvarně výjimečných instrumentálních klenotů.  
Budova školy byla postavena v roce 1921 - 1938 architektem Františkem Vahalou ve funkcionalistickém 
stylu za účasti významných umělců té doby ( ak. mal. František Kysela je autorem vitráží, které byly původně 
součástí Československého pavilonu na světové výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925, kde 
škola získala Grand Prix za dnes památkově chráněný interiér ředitelny ve stylu Art Deco, historické interiéry 
navrhl architekt František Novák, autorem sochařské výzdoby je Damian Pešan).  
 
Prostějov 
28. 4. – sváteční prohlídky radniční věže 
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Prohlídky zdarma – v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod. 
 
Přerov 
18.4.  
 Muzeum Komenského v Přerově: 
- volný vstup do všech expozic muzea s průvodcem v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hod., vyhlídka na město a 
jeho okolí ze zámecké věže. Viz www.prerovmuzeum.cz 
Hrad Helfštýn  
- volný vstup do expozic uměleckého kovářství, historické mincovny a archeologie, včetně mimořádného 
otevření „Široké hradby“ zdarma 9.00 -17.00 hod.  Viz www.helfstyn.cz 
ORNIS (ornitologická stanice) – vstup zdarma 
20.4.  
Matějská jazzová pouť – jarní prolog koncertů v Městském domě, který navazuje na XXX. Československý 
jazzový festival www.csjf.cz 
 
Příbor 
20. 4. - Mezinárodní den památek 2013 ve městě Příbor 

Zahájení podvečerním koncertem v kostele sv. Valentina. „Mezinárodní den památek“ bude v Příboře 

koncipován jako akce večerní až noční. Návštěvníci budou moci historické jádro městské památkové 

rezervace v Příboře poznat díky netradiční noční procházce, která poodhalí tajemství a záhady ukryté 

v nejrůznějších zákoutích města. U jednotlivých památek se zjeví mystické postavy, které všem danou 

památku či osobnost představí prostřednictvím legendy či pověsti. Závěrečná část programu bude v dobové 

atmosféře směrována do samotného centra města Příbora na náměstí Sigmunda Freuda.  

 
Rokytnice v Orlických horách 
20.4. - Den památek v Rokytnici v Orlických horách 
Město už od r. 2008 pravidelně pořádá Den památek. Letošní ročník je trochu netradičním a bude se 
věnovat tématu: „Zaniklé a ohrožené památky v Rokytnici“ Aby byla atmosféra akce dostatečně originální 
program na toto téma bude zasazen do východního křídla nostického zámku, největší a nejstarší památky 
městské památkové zóny. Osud zámku je prozatím poměrně smutný a patří mezi nejohroženější památky 
v Královéhradeckém kraji. Cílem je seznámení návštěvníků s vybranými zaniklými památkami - např. panský 
pivovar nebo hospodářský dvůr. Stranou nezůstanou ani ohrožené památky, mezi které lze vedle zámku 
zařadit také kostel Nejsvětější Trojice nebo dům zahradníka v zámeckém parku.  
V sobotu 20. dubna 2013 od 15 hodin.   
 
Slavonice 
13. 4. 
          - Prohlídka  městského muzea 13.00 -16.00 hod. vstupné zdarma 
          - Prohlídka hřbitovní kaple - památka, která je jinak nepřístupná  13.00 – 16.00 hod. vstupné zdarma 
          - Jarní otevření vycházkové trasy Slavonice nejen renesanční -14.00 hod. na náměstí Míru 
 
Smečno  
 4. 5.  - Procházka po památkách a zajímavostech Smečna.  
Komentovaná prohlídka s průvodcem. Bude možné navštívit Martinickou hrobku, kostel Nejsvětější Trojice, 
zámek a zahradu se sala terrenou, bude umožněn i výstup na věž.  
Návštěvníci se seznámí  s cennými sochami, dozvědí se zajímavosti o slavných rodácích. Začátek ve 14.00 
hod. Akci pořádá Spolek přátel Smečna a širého okolí.  
 
Soběslav 
18. 4. - otevření části hradního areálu Soběslav. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen městskou 
knihovnu, ale též hlásku, obnovené sklepní prostory a seznámit se s průběhem obnovy hradu. Městský hrad 
Soběslav byl koncem 90. let minulého století určen k demolici, dnes se město může pyšnit jednou 
z nejzdařilejších a v mnohých soutěžích oceněnou obnovou památkového objektu. 
Od 9.00 do 17.00 hod. se pracovníci památkové péče města Soběslavi a městské knihovny těší na setkání a 
případnou diskuzi nejen o obnově hradu, ale i o jiných památkových objektech na území města Soběslavi.  
 
Spálené Poříčí 
13. 4. - „Putování za vínem“ 
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Putování za vínem bude probíhat v sobotu 13. dubna po celém městě na 7 stanovištích moravských vinařů. 
Po uhrazení účastnického poplatku budou moci degustovat na jednotlivých stáncích, získají slevu na 
zakoupení vína, odnesou si na památku skleničku a budou i další výhody (např. sommeliérský minikurz). 
Stanoviště budou umístěna ve významných budovách města – zámek, špejchar, infocentrum, sokolovna… 
www.odvinakvinu.cz  
 
Svitavy 
20. 4. – 21. 4.  -  „Víkend zdraví „ 
Svitavy, Javorník, Hradec nad Svitavou, Vendolí 
Město Svitavy s přilehlými obcemi vytvoří dvoudenní program, který je zaměřen nejen na poznání památek a 
přírody, ale nabízí také možnost „protáhnout“ své tělo a strávit pěkné chvíle s rodinou a přáteli. Malí turisté 
navíc mohou získat odměnu za svoji aktivitu. Stačí pouze projít jednu ze stanovených tras. 
   Sobotní program navrhne několik variant. Program je sestaven tak, aby vyhovoval jak cyklistům, tak i 
pěším turistům. Připraveny jsou různé „obtížnosti“ tras, aby se mohly zúčastnit i rodiny s malými dětmi. 
Společným bodem pro všechny účastníky je 9 hodina jako začátek akce na náměstí ve Svitavách. Dalším 
bodem, kde se opět všichni po příjemně stráveném dni setkají, je javornické hřiště, kde proběhne od 15 
hodiny hromadná kulturní akce za doprovodu dvou svitavských kapel. Zde bude okolo 20 hodiny ukončen 
sobotní program. 

   Nedělní program je rozdělen na dvě části. Dopoledne se bude skládat z přednášek týkajících se „zdraví“ 
v prostorách historické Ottendorferovy knihovny ve Svitavách a dějištěm odpolední části se stane Park Jana 
Palacha ve Svitavách, kde budou připravena různá stanoviště pro děti. Součástí bude i prohlídka (v 
kostýmech) historické Langerovy vily. alice.strajtova@svitavy.cz  

 
 
Šternberk 
15.4. – 30.4. - Bývalý augustiniánský klášter (Handkeho občanské sdružení):   

komentované prohlídky areálu bývalého augustiniánského kláštera s hudebním doprovodem, 
denně od 10.30 – 17.30 hodin 

- Výstava velikonočních zvyků a obyčejů (vítání jara) 
18.4. - Expozice času - Jak šel čas – minigalerie fotografií budovy muzea, přiblížení její historie a  

             návštěv osobností, které změnily svět ; vstup  od 10.00 – 16.00 hodin zdarma 
20.4. - Státní hrad Šternberk - Den s restaurátory a historiky umění  

(návštěvníci budou seznámeni např. s kolekcí kachlových kamen, technickými památkami jako je 
osobní nebo jídelní výtah či markýzy, souborem nábytku nebo ojedinělým hracím strojem – 
flétnovými hodinami) 

 21.4. - Prohlídky hradu budou obohaceny o vystoupení skupiny BERENDAL  
(souboje, tance, pohádka apod. na nádvoří hradu) 

 
Štětí 
18. 4. - malá dějepisná procházka po městě s prohlídkou kostela sv. Šimona a Judy a výstavka dobových 
fotografií, která ukáže, jaké bylo Štětí hezké městečko. Pro místní školy v dopoledních hodinách. 
19. 4. – kyvadlová doprava na Chcebuz, kde stojí jeden z nejstarších kostelů v okrese, kostel sv. Petra a 
Pavla, který bude otevřen cca od 14. do 18.00. - http://www.steti.cz/content/view/21/36/#chcebuz 
 
Štramberk 
27. dubna -  Slet čarodějnic a strašidel na Trúbě – slavnostní zahájení hradní sezóny 
Slet čarodějnic a strašidel, vaření a ochutnávání z čarodějnické kuchyně, soutěže v čarování a 
čarodějnictví, závody v létání na koštěti. Sezónu zahájí samotný pan král Valašského království. 
Slaňování z Trúby a záchrana princezny ve věži. 
 
Šumperk 
18. 4. – otevření expozice Čarodějnické procesy v památkově chráněném Geschaderově domě, kostel 
Zvěstování Panny Marie.  
13.00 – 18.00 hod. - prohlídky expozice Čarodějnické procesy 
13.00 – 18.00 hod. -  prohlídky kostela Zvěstování Panny Marie s otevřenou kryptou 
17.00 hod. - přednáška archeologa VM v Šumperku Mgr. Jakuba Halamy PhD. „Klenoty dávnověku – pravěk 
a archeologie severozápadní Moravy“ v Městské knihovně Šumperk 
13.00, 15.00, 17.00 hod. -  prohlídkové okruhy městem s průvodcem „Procházka ze 13. do 21. stol.“ 
 vstup do všech zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku zdarma 
www.sumperk.cz, www.infosumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, www.knihovnaspk.cz 
 
Telč 
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1. 4. - Velikonoční obchůzka s Podjavořičanem - tradiční folklórní akce na historickém náměstí 
Zachariáše z Hradce 
všechny dubnové pátky až neděle: Antonín Bína fotografie a něco navíc: výstava v Městské galerii 
Hasičský dům na náměstí Zachariáše z Hradce 
od 8. 4. denně   Horácký fotoklub Jihlava – Život na modré planetě: výstava v mázhazu radnice na 
náměstí Zachariáše z Hradce 
více na www.telc.eu  
 
Teplá 
Celý duben - představení Kostela sv. Jiljí, který je dominantou města 
V ambitech kostela výstava Stavby karlovarského kraje 2012 a představení projektu: Víceúčelová naučná 
stezka Klášter – Teplá náměstí  - objednat na tel. 725 051 043 
 
Tovačov 
18. dubna  – mimořádně přístupné interiéry zámku Tovačov v době od 10 do 17 hodin.  
 
Třeboň 
20. 4. - Město Třeboň ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – zámkem Třeboň  
a Spolkem přátel Třeboně pořádají: 
Dům přírody Třeboňska 
zahájení akce a prohlídka schwarzenberské lednice (9.00 – 12.00 hod.) 
Zámek Třeboň 
5 komentovaných prohlídek běžně nepřístupných zámeckých prostor – Schwarzenberský sál, konírna, 
kasematy a psí kuchyně s vyprávěním příběhů – Josef Egyptský a Království za koně (9.00 – 12.00 hod.) 
Divadlo J. K. Tyla 
180. výročí otevření divadla (14.00 hod.) 
Historie třeboňského divadla a divadelnictví – přednášky (historička a archivářka PhDr. J. Psíková – historie 
divadla, PhDr. J. Psík – ochotnické divadlo v Třeboni v minulosti a dnes, Ing. A. Kotil – historie třeboňského 
loutkářského souboru) + krátké ukázky z divadelního představení ochotníků a loutkářů + komentovaná 
prohlídka divadla (PhDr. J. Psíková)  Více viz www.itrebon.cz . 
 
 
Turnov 
18.4. -  akci "Putování po památkách", tradičně pořádána pro žáky 4. ročníků ZŠ Turnova  a přilehlého okolí. 
Putování  po památkách Města Turnova (kostel na Hruštici, synagoga, městský park a Dlaskův statek v 
Dolánkách) s výkladem historie a vyplněním kvízových otázek.  
 
Úštěk  
18. 4. – otevření kostela sv. Petra a Pavla  
V kostele je možné přispět sbírkou do skleněného zvonu na výrobu nového zvonu - 7 zvonů bylo odvezeno 
ve válečných letech. S průvodcem, 10.00 -17.00 hod. 
5.4 – 30.5. - výstava  Kristián Kodet obrazy a grafiky. Galerie u Brány. 
27.4.-28.4. - Otevírání sezony – čerti živě, Pikartská věž a podzemí pod Úštěckým Hradem 
 
 
Znojmo 
13. -14. 4. 
V tyto dny budou  zpřístupněny  dva historické  areály ve Znojmě: 
-  premonstrátský  klášter  v Louce -  založen r. 1190, za husitských válek byl klášter rozbořen a znovu 
vystavěn pozdně goticky. V r. 1748 začala barokní přestavba, kterou zastavilo zrušení kláštera Josefem II. v 
r. 1784. Po zrušení sloužily objekty jako tabáková továrna a později kasárna.  
-  pivovar - městský pivovar byl založen v roce 1720 na území bývalého předhradí znojemského hradu.  
Pivovar byl známý výrobou piva Hostan.  
Obě tyto kulturní památky jsou v majetku města Znojma  a  jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Vstup 
zdarma. 
Komentované prohlídky budou probíhat od 9.00 do 17.00 hodin vždy v celou hodinu. 
 

http://www.telc.eu/
http://www.itrebon.cz/

