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Hurá, všichni v sobotu 28. dubna na hrad
Proč máte být všichni v
sobotu 28. dubna na hradě v Dolních Kounicích
u Brna? Protože to co se
bude na tomto hradě v tento den dít, nikde jinde neuvidíte a neprožijete. Vše
bude podpořeno kulturním programem, zábavou
a řadou akcí pro děti a dospělé v rámci Hradních
radovánek. I když Hradní
radovánky budou na tomto hradě počínaje 28. 4.
dále každý měsíc, tedy
19. 5., 16. 6., 21. 7., 25. 8,
a 8. 9., je záměrem pořadatelů zajistit, aby každý
měsíc návštěvníci prožili
něco zcela jiného a pouze
to nejlepší z předchozích
radovánek bude zařazeno
i na další termín. Tedy každý měsíc, který zde nebudete, již nikdy neprožijete. A to by byla škoda
ne? Vždyť žijeme jen jednou a co nestihneme prožít, už nikdy nebude.
A proč tedy máte být právě teď, v sobotu 28. 4. nej-

lépe již od 11 hod. na hradě? Stručně to lze shrnout
takto:
- od rána nahlédnutí
do ležení oddílu Landsknechtů
- od 11 hod. bohatý kulturní program pro děti
a dospělé viz Hradní radovánky dále v tomto čísle
- od 11 hod. Prezidentské primárky občanů
– poprvé v ČR (v 11.00,
15.00 a 18.00 hodin)
- registrace voličů prezidenta a ověření, za jak
dlouho a jak shromáždit
50 000 podpisů, aby taková
volba nebyla zpochybnitelná
- vystoupení prezidentských kandidátů, kteří
by chtěli získat nejméně
50 000 občanů pro svou
kandidaturu na prezidenta
- první část hradního
trenažeru pro budoucího
prezidenta a jeho občanské
voliče - viz dále Hrad jako
trenažer pro budoucího
prezidenta

- od 11 hod. prohlídky hradu a zámku v ceně
celodenního
programu
a s překvapením návštěvníků kvartetem ILLEGAL
CONSORT, který přítomné zasvětí do světa renesance a baroka, kdy se nezpívalo jen o Pánu Bohu,
ale i o opojném moku
a prohýřených nocích...
- ve 12 hodin vernisáž
hradní výstavy obrazů
umělců: Petr Lorenz (nar.
1986, Brno) - student oboru Grafika na FaVU VUT
v Brně na téma Obraz filmu web: http://petr-lorenz.
posterous.com/, Jiří Doubrava (nar. 1953, Nezamyslice) - starosta obce Nezamyslice na téma: Krajinou
srdce web: http://www.fler.
cz/dool, Rostislav Osička
(nar. 1956, Valtice) - šampion v boxu a kondiční trenér na téma: Návrat ke kořenům, web: http://www.
boxosicka.cz/vernisaze/.
Vernisáž bude uvedena
ochutnávkou Dolnokou-

nických vín a libým zpěvem. Vystoupí zde brněnské trio BOUTIQUE
DE MUSIQUE, ve složení
soprán: Markéta Böhmová,
mezzosoprán: Lucie Karafiátová, klavír: Zdeněk
Šimek. Zazní milostné árie
a dueta od baroka po romantismus

V průběhu dne:
• ojedinělá možnost získat práci nebo brigádu,
jak o ní hovoříme v čl.
Konec nezaměstnanosti
a nudy
• možnost být mezi prvními, kdo se může přihlásit
do soutěží až o 80 tisíc Kč
- viz dále.SOUTĚŽE
• nasávat nádhernou
atmosféru
neopakovatelného prostředí, užívat
gastronomie a nákupů
dárků na stáncích
• den můžete zakončit
od 20 hod. zcela ojedinělou hradní taneční open air
after párty

Hradní ceník

jako forma podpory opravám
a budování hradu a zámku D. Kounice
Vstupné na hradní radovánky spojené s programem a prohlídkou hradu:
• děti do 6 let, nebo výšky meče zdarma
• důchodci, ZTP 100 Kč/osobu
• skupiny osob od tří včetně 100 Kč/osobu
předplatné pomocí SMS 99 Kč/osobu, pro platbu odešlete
SMS ve tvaru HRAD V na číslo 90210.

(Cena objednací SMS dle tarifu, cena příchozí SMS je 99 Kč včetně DPH. Službu
technicky zajišťuje Airtoy, a.s., reklamace@airtoy.cz, infolinka 602 777 555. Provozovatel info@smarterpeople.org.)

předplatné na pokladně na další akci 100 Kč/osobu
• základní vstupné za jednu osobu až do dvou osob včetně
160 Kč
• vstupné na prohlídky hradu (každý víkend mimo termíny
hradních radovánek, je v ceně radovánek) 60 Kč/osobu
• vstupné na open air párty nebo do hradního sklepení
60 Kč/osobu
• VIP vstupenka - platí na všechny akce přes den i večer pro
veřejnost v roce 2012 na hradě pro dvě osoby a parkoviště pro
jedno auto a je přenosná - 1500 Kč.

Další formy podpory opravám a budování hradu a zámku:
• umístění jména osoby nebo firmy na věčné časy: na památné desce na hradě - 1000 Kč, - na cihle, kameni, trámu hradu
500 Kč
• otisk jména a dlaně v betonu cest kolem hradu - 10 000 Kč
umístění vzkazu budoucím generacím zazděného do hradního zdiva do doby, kdy potomci na základě poslední vůle mohou
vyzvednout v označeném místě. Cena za pronájem místa a takovou dlouhodobou propagaci je 250 000 Kč
• umístění v hradních prostorách bysty fyzické osobě, nebo
3D loga (erbu) firmy (vše s informativním textem) v erbovní síni. Cena za výrobu bysty, loga a pronájem prostor v hradu
na dobu existence hradu je 1 milion Kč.
• pojmenování renovované místnosti po investorovi od 3 000 000 Kč

Ceny pronájmu hradu a zámku nebo jeho části:

HRADNÍ RADOVÁNKY
KDY a KDE:

HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE
(15 MINUT OD BRNA SMċR ZNOJMO)

SOBOTA 28. 4. 2012
OD 11.00 HODIN ZÁBAVNÁ STANOVIŠTċ PRO DċTI I DOSPċLÉ
- MALOVÁNÍ NA OBLIýEJ, VÝTVARNÉ KREATIVNÍ DÍLNIýKY,
STěELBA Z LUKģ A KUŠÍ, HÁZENÍ NA KOPÍ, ŠERMÍěSKÝ TRENAŽÉR,
SEKÁNÍ JABLÍýEK KATOVÝM MEýEM, SRÁŽENÍ TURECKÝCH HLAV,
KRMENÍ DRAKA, DALŠÍ ZÁBAVNÁ SOUTċŽNÍ STANOVIŠTċ, ….
OD 13.00 HODIN ŠERMÍěSKO-DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
„ZE STARÝCH LETOPISģ ýESKÝCH“ RYTÍěSKÁ KLÁNÍ, PASOVÁNÍ
RYTÍěģ, DOBOVÉ MRAVY A TANCE….
OD 14.00 HODIN LANDSKNECHTSKÉ SECVIýNÉ – VÝCVIK VOJSKA, UKÁZKY ZBRANÍ,
SOUBOJE, STěELBA Z ARKEBUZ, UKÁZKY BOJE
OD 14.30 HODIN INTERAKTIVNÍ HRA PRO DċTI
„HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO PIRÁTSKÉHO POKLADU KAPITÁNA FLINTA“
OD 16.00 HODIN ŠERMÍěSKO-DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
„CECH MISTRģ Z TOLEDA“ – ŠERMÍěSKÉ SOUBOJE, PěEDSTAVENÍ
Z OBDOBÍ RENESANCE, ATRAKTIVNÍ ŠPANċLSKÉ TANCE….
DÁLE PO CELÝ DEN PROHLÍDKY HLAVNÍHO PALÁCE HRADU, UKÁZKY KOVÁěSKÉHO
ěEMESLA, OBýERSTVENÍ, OTEVěENÝ ýTYěSTRANNÝ BAR, PěÍJEMNÁ HUDBA,
KRÁSNÉ PROSTěEDÍ NA LOUCE S NÁDHERNÝM VÝHLEDEM NA PÁLAVSKÉ VRCHY,
MOŽNOST KRMENÍ OVEýEK NA LOUCE A RODINNÉHO PIKNIKU….

ZVEME CELOU VAŠI RODINU NA KRÁSNċ
STRÁVENÝ SOBOTNÍ DEN
PROGRAM VÁM PěIPRAVILI: HRAD A ZÁMEK DOLNÍ KOUNICE, DIVADLO HISTORIE V POHYBU EXULIS,
BIANCA AGENCY UMċLECKÁ A KULTURNÍ AGENTURA, HISTORIZUJÍCÍ SDRUŽENÍ ŽAKÉRSKÉ

• téměř celý hrad (bez částí v opravě) - 25 000 Kč/den (u vícedenních akcí se dávají množstevní slevy)
• obřadní síň v kastelánském domě (cca 80 osob) - 5 000 Kč/
den
• hradní sklepení s vybavením různé sály (celkem cca 150
osob) - 7 000 Kč/den
• reprezentační sál v přízemí nebo první patro sýpky (cca 400
osob každé patro) - 7 000 Kč/den
• párty stan s částí louky - 3000 Kč/den
• čtyřstranný otevřený venkovní bar - dle dohody
• catering (svatební hostina, narozeninový oběd nebo večeře,
podnikový raut - od 290 Kč/osobu
• další výzdoby, vybavení, ozvučení, a další služby dle dohody

Prodej pamětních artefaktů a podpora inzerentů v Hradním Kurýru
Pamětní mince hradu s certifikáty ryzosti kovu a váhou kovu
v minci - ceny budou zveřejněny později.
Pamětní medaile hradu s certifikáty ryzosti - ceny budou uvedeny později.
Slavnostní dýka hradní gardy - 10 000 Kč (k 70 000 Kč placené
inzerce v Hradním Kurýru za rok zdarma).
Slavnostní meč hradní gardy - 15 000 Kč (k 150 000 Kč placené inzerce v Hradním Kurýru za rok zdarma).
Slavnostní štít hradní gardy - 20 000 Kč (k 170 000 Kč placené
inzerce v Hradním Kurýru zdarma).
Za roční inzerci v Hradním Kurýru ve výši nejméně 200 000 Kč,
bude za zásluhy o hrad povýšen statutární představitel takového inzerenta do šlechtického stavu pasováním na rytíře Řádu zlatného
lekna.
Dále:
za 1 cm2 plochy v Hradním Kurýru je základní cena 50 Kč vč.
DPH s množstevními slevami u větších inzercí. Protože toto není
obyčejná inzerce, ale tvorba historie, obdrží každý inzerent navíc:
Každý inzerent uvedený v Hradním Kurýru, se navždy stane
součástí hradního archivu.
Za každých 1 000 Kč (resp. posledních 900) inzerce - 1 volná
vstupenka na hradní slavnost a afterparty (tzn. inzerce za 2 000 =
2 volné vstupenky, za 39 900 = 40 volných vstupenek).
Za každých 10 000 Kč inzerce - je možnost zdarma umístit
0,5 m2 promo plochy na Hradních slavnostech. (Např. za 20 000 Kč
= 1 ks loga o rozměru 1×1 m, za 39 900 Kč = 1×2 m plachtu.)
Každý inzerent nad 10 000 placené inzerce získá:
• možnost prezentace firmy vlastním stánkem během slavností, do velikosti 1x2 m zdarma.
• automaticky získá možnost slevy pronájmu hradních prostor
Každý inzerent nad 20 000 Kč placené inzerce získá:
• možnost konání jedné jednodenní firemní akce na hradě bez
povinnosti platit nájem.

