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Vážení návštěvníci a příznivci SZ Vimperk, 

hlavní sezóna je sice pomalu za námi, ale zámek je Vám otevřený i na podzim. Přijďte si užít 

novou výstavu v Muzeu Vimperska, poklidné podzimní prohlídky zámku nebo naopak 

navštivte jednu z našich hlavních letošních akcí - Vimperské vinobraní. 

Těšíme se Vaši návštěvu! 

Správa SZ Vimperk 

Otevírací doba v září a v říjnuOtevírací doba v září a v říjnuOtevírací doba v září a v říjnu   

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
Státní 

svátek 

Září - 
10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

9:00 - 

17:30 

9:00 - 

17:30 

9:00 - 

17:30 

Říjen - - - - - 
10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

10:00 - 

16:00 

Časový údaj (10:00 - 16:00) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední mož-

nost vstupu do muzea. 



Z léta pokračuje...Z léta pokračuje...Z léta pokračuje...   

Mimořádné prohlídkyMimořádné prohlídkyMimořádné prohlídky   

středa 

28. 9. 
Den věží a rozhleden 
V rámci Dne věží a rozhleden nabídne SZ Vimperk stejně jako v loňském roce speciální 

komentované prohlídky věží vimperského zámku. Kromě běžně zpřístupněné Vlčkovy věže 

a pozůstatků středověkého bergfritu si návštěvníci prohlédnou i hodinovou věž 

s hodinovým strojem a dozví se něco i o ostatních věžích. Víte, kolik vlastně bylo a je na 

hradě a zámku ve Vimperku věží?  

Vstupné plné 70 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 185 Kč. Prohlídka nahrazuje I. prohlídkový okruh. 

Začátek na nádvoří zámku 

sobota 

1. 10. 

10:00 

Den architektury 
Zámek Vimperk se i letos zapojí do Dne Architektury. Letošní komentovaná procházka se však 

neuskuteční na zámku - kurátor Muzea Vimperska si pro Vás připravil výpravu pod názvem 

Paměť sídliště. 

Málokdy si uvědomujeme, že budování panelových sídlišť neznamenalo jen výstavbu objektů, ale 

i vytváření nové paměti. Nikdy dříve se v takové míře lidé nestěhovali do prostoru bez minulosti. 

Pojďme se společně s historikem Bohumírem Bernáškem podívat, jak se s tímto problémem 

vypořádala tehdejší společnost a jaká je paměť vimperského sídliště dnes.  

Začátek u mateřské školy, Klostermannova 365 

Vstup zdarma. 

Více k programu Dne architektury ve Vimperku na: http://www.denarchitektury.cz/index.php/

program-2016/mesto/Vimperk.html. 

4. 6. 

- 

30. 10. 

Poklady, depoty, obětiny... 
Putovní výstava jihočeských archeologických nálezů od doby bronzové do středověku. Ná-

vštěvníci se mohou těšit na nejzajímavější a nejtypičtější z nálezů - šperky, zbraně, ná-

stroje, mince… 

Pro děti je připraven pracovní list, který dostanou zdarma ke vstupence a který je upo-

zorní na některé zajímavé předměty.  

Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) 

v otevírací době Muzea. 

Muzeum / 1. patro 

Gabriel Max: Veraikon 
Minivýstava, jejímž hlavním tématem je výjimečně působivý obraz Veraikon. Slavná 

olejomalba z 19. století tematizuje údajný otisk Kristovy tváře. 

Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) 

v otevírací době Muzea. 

Muzeum / Kaple sv. Josefa 

30. 7.  

- 

2. 10. 

http://www.denarchitektury.cz/index.php/program-2016/mesto/Vimperk.html
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3. 9. 

- 

30. 10. 

Besto Fomas - tematická výstava fotografií 
Tomáš Rychlý (Fomas) je amatérský fotograf původem z jihočeského Protivína. Povoláním grafi-

ka má ke své zálibě velmi blízko a promítá jej i do svých fotografií. Na výstavě představí právě 

spíše tyto fotografie „neobsahující lidi, zvířata ani krajinu“. Nosnou linkou jsou obyčejné věci 

zachycené spíše abstraktnějším stylem se zaměřením na jejich tvar a barevnost. Osobitou 

hravost a představivost dokládá i název výstavy. „Besto znamená v esperantu zvíře. Besto Fomas 

znamená česky výběr toho nejlepšího, co zvíře Fomas nafotil,“ vysvětluje autor.  

Vstup v rámci vstupenky Muzeum a galerie (plné 50 Kč, snížené 35 Kč, rodinné 135 Kč) 

v otevírací době Muzea. 

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 2. 9. 2016 od 17:00 v muzeu.  

Galerie / 2. patro 

24. 9. 

10:00 

- 

19:00 

Vimperské vinobraní 
1. ročník Vimperského vinobraní s bohatým kulturním programem. Ochutnávky vín, pro-

gram pro děti, od 14:00 zahraje kapela Ready Kirken. 

Dopravu zajišťují svozové autobusy z Prachatic, Strakonic, Českých Budějovic, Grafenau 

a Freyungu. 

Vstupné: 199 Kč (základní vstupné), 160 Kč (základní vstupné v předprodeji). 

Více informací na: http://www.vimperskevinobrani.cz/ nebo v mininewsletteru Vimperské-

ho vinobraní, který bude rozesílán v polovině září. 

Celý areál zámku 

Vimperské vinobraníVimperské vinobraníVimperské vinobraní   
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