
 Newsletter Newsletter Newsletter    

Podzim 2015Podzim 2015Podzim 2015   

Vážení návštěvníci a příznivci SZ Vimperk, 

dovolte nám informovat Vás o novinkách a akcích, které na Vás  na vimperském zámku 

čekají v září a v říjnu. 

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. 

V úterý 29. 9. 2015 je zámek uzavřen! (V pondělí 28. 9. je státní svátek, zavírací den se proto 

přesouvá na úterý.) 



VýstavyVýstavyVýstavy   

6. 9. 

– 

30. 9. 

Perlínová - Hrdinová - Hutňanová - Koubová - 

Zachová - Doubková 
Na výstavě budou prezentovány grafiky, malby, koláže, fotografie, keramika a objekty šes-

ti výtvarnic . 

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

rací době Muzea. 

4. 10. 

– 

1. 11. 

Dominika Lukáčová: Fotografie 
Fotografie sedmnáctileté vimperské fotografky Dominiky Lukáčové. Více informací o vý-

stavě naleznete v průběhu září na webových stránkách zámku - www.zamek-vimperk.eu. 

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

rací době Muzea. 

Mimořádné prohlídkyMimořádné prohlídkyMimořádné prohlídky   

pondělí 

28. 9. Den věží a rozhleden 
V rámci Dne věží a rozhleden nabídne SZ Vimperk 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 

3. 10. 

9:30 

 

11:00 

Den architektury 
Pod slupkou současného zámku Vimperk se skrývá dodnes středověký hrad. Společně s kastelá-

nem Vojtěchem Brožem procházka hradem a jeho okolím zaměřená na archeologické výkopy, 

raně gotickou architekturu a nejstarší podoby hradu.  

Začátek na malém nádvoří Horního zámku pod Vlčkovou věží 

Hrad a město Vimperk bylo v 15. století propojeno v jeden celek rozsáhlým městským opevně-

ním. Navíc byl nejohroženější přístup k hradu chráněn předsunutou baštou Haselburgem. Jed-

ním z našich nejzajímavějších souborů dochovaného opevnění 15. století provede odborník na 

fortifikační architekturu historik Vladislav Razím. 

Začátek na nádvoří Dolního zámku před Hodinovou věží 

 

Vstup zdarma. 

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

program-2015/mesto/Vimperk.html 

 

http://www.zamek-vimperk.eu
http://denarchitektury.cz/index.php/program-2015/mesto/Vimperk.html
http://denarchitektury.cz/index.php/program-2015/mesto/Vimperk.html


KoncertKoncertKoncert   

SZ Vimperk 

Zámek 20, 385 01 Vimperk 

www.zamek-vimperk.eu 

vimperk@npu.cz 

neděle 

27. 9. 

19:00 

Petra Börnerová Duo 
Petra Börnerová duo je projekt české zpěvačky Petry Börnerové (zpěv, akordeon) a jejího manžela 

slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého (zpěv, akustická kytara, rezofonická kytara). 

Repertoár dua je postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Tomáš Bobrov-

niczký získal ocenění Bluesman roku 2012, které udělila Slovenská bluesová společnost.  

Vstupné 100 Kč. 

Hodovní síň 

http://www.zamek-vimperk.eu

