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to vše si odnášeli příznivci tohoto hu-
debního stylu v noci ze soboty na neděli
z hradu Vízmburk.

V sobotu 20. srpna se od 14 hodin ko-
nalo další historické odpoledne. Tento-
krát hrad Vízmburk navštívila skupina
historického šermu Manové Přemysla
Otakara z Červeného Kostelce. I když
název skupiny poukazuje na období ra-
ného středověku, tentokrát se Manové
stylizovali spíše do barokní doby. Před-
vedli souboje, vyprávěli o koních, povo-
zili děti a předvedli jízdu ve tvaru.
Nejodvážnější děti odměnili. Dále se na
hradě opět po roce předvedly tanečnice
z taneční školy Eglal z Prahy. Hlavně pá-
nové si jejich představení nemohli nechat
ujít.

V sobotu a v neděli se konaly již
4. Vízmburské slavnosti na zřícenině
hradu Vízmburk, který se kdysi tyčil nad
obcí Havlovice. V sobotu v 9 hodin star-
toval 1. ročník turistického pochodu „Po
stopách erbu zlatého třmene“ z České
Skalice od muzea. Cíl pochodu byl právě
na hradě Vízmburk. Ve 13.30 vycházel
historický průvod pana Tase z Vízm-
burka se svojí družinou od Devíti křížů
mezi Rtyní a Červeným Kostelcem. Na

hradě byl připraven pro všechny ná-
vštěvníky kulturní program. Dvě diva-
delní šermířská představení předvedli
šermíři ze skupiny REGO z Vrchlabí.
K poslechu hrála country kapela Phobos
ze Dvora Králové, vystoupili také mladíci
s katany z Nového Města. V neděli před-
vedli své umění opět členové skupiny his-
torického šermu REGO, dále zatančily
tanečnice z Prahy a mistrovské mučení
předvedl kat Mydlář. Dvě scénky před-
vedli potulní rytíři z podhradí. Celý ví-
kend na hradě navštívilo takřka 1000
spokojených návštěvníků, pro něž bylo
mimořádně otevřeno nádvoří hradu.
Video reportáž z Vízmburských slavností
shlédlo neuvěřitelných 1250 návštěvníků
a na čas se stala TOP reportáží Televize JS.

V roce 2011 byla vybudována a ozna-
čena nová turistická stezka „Po stopách
pánů erbu zlatého třmene“. Tato stezka
byla součástí projektu „Stezky za pozná-
ním – šetrný produkt podporující rozvoj
venkovské turistiky“. Projekt byl spolu-
financován z programu podpory nestát-
ních neziskových organizací v působ-
nosti MMR ČR a Královéhradeckým
krajem. Na projektu úzce spolupracovalo
Sdružení pro Vízmburk s Centrem roz-
voje Česká Skalice a Klubem českých tu-

ristů. Po stezce se poprvé turisté prošli při
Vízmburských slavnostech při 1. ročníku
pochodu „Po stopách pánů erbu zlatého
třmene.“ Byla též vydána brožurka, jež
mapuje bývalá panská sídla z Malé Ska-
lice až na hrad Vízmburk.

Běžný provoz naučné stezky včetně
stánku s občerstvením v roce 2011 zajiš-
ťovali Úpičtí střelci – Páni z Vízmburku.

V roce 2011 konzervátorské práce
pokračovaly díky finanční podpoře
NADA CE ČEZ, která na projekt Hrad
Vízmburk ve světle archeologických ná-
lezů VII přispěla částkou 120 000,– Kč,
a společnosti exTerraServices, s.r.o. Na
přípravu publikace Sdružení pro Vízm-
burk, o.s. obdrželo dotaci Královéhra-
deckého kraje ve výši 20 000,– Kč. Obec
Havlovice přispěla částkou 50 000,– Kč
na financování kulturních aktivit na
hradě a částečné krytí nutné spoluúčasti
na konzervátorských pracích a přípravě
knihy.

V roce 2012 bude Sdružení pro
Vízmburk pokračovat v návštěvnickém
provozu přímo na hradě.  O všech aktua-
litách se dozvíte na www.vizmburk.cz

Mgr. Jan Košťál a Mgr. Jaroslav Balcar
Sdružení pro Vízmburk, o.s.

...V ROCE 2012 SE USKUTEČNÍ NEJROZSÁHLEJŠÍ VÝSTAVA
A VYJDE NOVÁ KNIHA O HRADU VÍZMBURK

(pokračování z předchozí strany)
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nad Metují. Můžete také kontaktovat ur-
čené osoby – Z. Mencla tel. 774 854 079
nebo J. Možiše 732 191 411 a odběr do-
hodneme individuálně. Na jeden vzorek
postačí 0,33 l pálenky či likéru.

Degustace a hodnocení proběhne
25. 2. 2012 proškolenými degustátory
z Čech i Moravy a vše samozřejmě abso-
lutně anonymně. V loňském roce hod-
notila tato odborná komise více než 350
vzorků.

A věříme, že se nám jich na ročník le-
tošní povede shromáždit ještě více a za-
chováme tak vzrůstající tendenci.

Samozřejmě, že i v letošním roce bude
naše akce provázena bohatým folklórním
programem a jen připomínáme, že část
finančního výtěžku z této akce bude opět
předána na dobročinné účely.

Za darované vzorky děkuje
a na setkání se těší

pořádající Spolek přátel českého
a moravského folklóru

Soubor Barunka na 4. Česko – moravském koštu domácí slivovice

Vážení přátelé, kamarádi. Dne 3. 3.
2012 proběhne v kulturním domě v Ha-
vlovicích již 5. ročník Česko-Moravského
koštu domácích pálenek a likérů.

A proto vás upozorňujeme, že jsme za-
hájili SBĚR VZORKŮ. Zanechávejte je
prosím na sběrných místech – OÚ Ha-
vlovice nebo v palírně v Novém Městě


