
V roce 2011 pokračovala záchrana
a zpracování archeologických nálezů
z hradu Vízmburk, která probíhá již od
roku 2002. V roce 2012 uplyne 40 let
od zahájení jednoho z největších archeo-
logických výzkumů středověkého šlech-
tického sídla na území tehdejšího Česko-
slovenska. Při tomto kulatém výročí
členové Sdružení pro Vízmburk, o.s. při-
pravují rozsáhlou výstavu archeologic-
kých nálezů z hradu. Výstava proběhne
v letních měsících v Městské knihovně
v Červeném Kostelci. Archeologický sou-
bor z hradu Vízmburku, který vypovídá
o každodenním životě na středověkém
šlechtickém sídle v polovině 15. století,
bude v takovémto rozsahu představen
vůbec poprvé. Kromě uvedené výstavy
připravuje kolektiv autorů v roce 2012
vydání publikace o hradu a archeologic-
kých nálezech. Na této publikaci se
podílejí jak členové Sdružení pro Vízm-

burk, o.s. z oboru archeologie (Mgr. Sou-
kupová, Mgr. Košťál), tak i bývalí brigád-
níci, kteří zde spolu s PhDr. A. Hejnou
objevovali hrad Vízmburk (PhDr. V. Ra-
zím) a další odborníci z řad archeologů.
Publikace bude populárně naučného
charakteru doplněná o řadu fotografií
z období výzkumu, kreseb nálezů, plánků
a barevných ilustrací, rekonstruujících
hradní život.

Kromě výstavy a publikace se návštěv-
níci hradu mohou opět těšit na kulturní
akce, které se během posledních tří let staly
tradicí a jsou vždy hojně navštěvovány.

V roce 2011 hrad Vízmburk opět ožil
při několika kulturních akcích. V neděli
1. května se sešlo na hradě Vízmburk
400 návštěvníků, aby společně přivítali
návštěvní sezónu. Zazpíval Pavel Ro-
hlena a jeho přátelé. Představili se rytíři
ze skupiny historického šermu Praecedo
Rehis z Prahy se svými lehce komediál-

ními scénkami. Zlatým hřebem byla pre-
miéra druhého dílu pověsti Devět křížů –
Jarošův konec v podání Úpických střelců
– Pánů z Vízmburka. A když i počasí
nám bylo nakloněno, vše se povedlo
k všeobecné spokojenosti.

V neděli 5. června se v areálu hradu
Vízmburk uskutečnil Strašidlácký dětský
den. Děti zde mohly shlédnout víly, les-
ní žínky, duchy, pavoučí ženy, skřítky
i smrťáka. Na osmi stanovištích hledaly
svoji hlavu, nosily své oko, hledaly pa-
vouky, střílely z luku a jezdily na koni.
Součástí dětského dne bylo divadelní
představení Zlatovláska v podání dětí
z havlovické školy. Odměněni byli nej-
lepší tanečníci z diskotékové soutěže.
Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení
výtvarné soutěže O nejhezčí hradní stra-
šidlo. Celkem 10 výtvorů vybrala nezá-
vislá komise až z Vrchlabí. Děti byly
odměněny dětským šampáněm a slíbily,
že příští rok se zúčastní opět. Všech
135 dětí odcházelo z našeho dětského
dne s plnými kapsami odměn a s poci-
tem, že strašidla mohou být i hodná.

V sobotu 2. července se na hradě
Vízmburk po 18. hodině rozezněly tóny
rockových písní kapely Epitaf. Větrné
a opravdu chladné počasí zrovna letnímu
večeru nenahrávalo, zato skupina Epitaf
hrála pěkně. Dvouhodinový koncert
písní z nového alba šestičlenné kapely
z Nového Bydžova si přijeli poslechnout
fanoušci třeba i z Rychnova nad Kněž -
nou.

V sobotu 16. července měli návštěvníci
možnost shlédnout loutkové divadlo
a zpěv trubadůra z Kornelia se svými
přáteli. Během odpoledne odehráli 3 lout-
ková představení: Žabák Karel, Kouzelná
píšťalka a Tři prasátka. Rytíři ze skupiny
Praecedo Regis pojali šerm groteskními
výstupy a též cestovali v čase a dotkli se
několika historických událostí. I Úpičtí
střelci se pustili do šermířské vřavy.

V pátek 19. srpna večer se konal na
hradě Vízmburk koncert kapel Sebastian
a Wishmasters. Jelikož nám počasí uká-
zalo svoji nevyzpytatelnou tvář, začal
koncert až po deváté hodině. Ti, kteří
zůstali a počkali na zahájení koncertu
(a bylo jich hodně), rozhodně nelitovali.
Naprosto úžasná a super atmosféra, kte-
rou můžete zažít jen v prostorách pod
naším hradem, byla nezapomenutelná.
Pyrotechnické efekty, muzikantské umě-
ní kapely, famózní zpěv Ivety Suchán-
kové a ohňovou show Úpických střelců,

HAVLOVICKÉ NOVINY40

Pán hradu Tas v čele průvodu při 4.Vízmburských slavnostech

Na hradě Vízmburk vystoupil i Trubadůr z Kornelia se svým loutkovým divadlem

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

(dokončení na následující straně)


