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Vážení návštěvníci a příznivci státního zámku Vimperk,
již jen poslední dva měsíce Vám zůstávají k návštěvě Horního zámku či Muzea Vimperska.
S koncem sezóny se totiž dlouhodobě uzavřou a příští možnost navštívit je budete mít až
roce 2021. Využijte proto možnosti prohlédnout si vše ještě před zahájením oprav!
Přejeme Vám krásný podzim a těšíme se na viděnou na prohlídce či v muzeu.
Správa SZ Vimperk
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Časový údaj (10:00 - 16:00) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední
možnost vstupu do muzea.

Z léta pokračuje...
8. 4.

Před oponou, za oponou… Vimperák!

–

Výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimperku, doplněná
o řadu interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým!

29. 10.

Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140
Kč) v otevírací době muzea.
Muzeum / 1. patro

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 29. ŘÍJNA!

20. 6.
–
29. 10.

Nadevším ticho rybníků (Jižní Čechy Marie
Šechtlové po 50 letech)
Výstava fotografií Marie Šechtlové, která se do muzea vrátila přesně po padesáti letech.
Experimentální fotografie jihočeské krajiny jsou doplněny o básně Jana Nohy a Radka
Štěpánka.
Vstup v rámci vstupenky do Muzea Vimperska (plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 140
Kč) v otevírací době muzea.
Galerie / 2. patro

Mimořádné prohlídky
čtvrtek

28. 9.

Den věží a rozhleden
V rámci Dne věží a rozhleden nabídne státní zámek Vimperk stejně jako v minulých
letech 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 50 Kč, rodinné 190 Kč. Prohlídka nahrazuje I. prohlídkový
okruh.
Začátek na nádvoří zámku

sobota

30. 9.
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Den architektury
Zámek Vimperk se letos již potřetí zapojí do Dne architektury. K letošnímu tématu voda a
město se připojí komentovanou vycházkou „Zámecké vodovody a kanalizace v minulosti“.
Při listovaní v otevřené knize vývoje architektonických podob zámku ve Vimperku lze
vysledovat také proměny a vývoj jeho technického zázemí. Společně s kastelánem
Vojtěchem Brožem vyjdete na procházku hradem a jeho okolím zaměřenou na proměny
hradního a zámeckého zásobování vodou a řešení odvodu odpadů v dobách minulých.
I. nádvoří zámku před Hodinovou věží
Vstup zdarma.
Více k programu Dne architektury ve Vimperku na: http://www.denarchitektury.cz/
index.php/program-2017/mesto/Vimperk.html.
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