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Vážení návštěvníci a příznivci SZ Vimperk, 

prázdniny jsou před námi a s nimi i spousta akcí! Navštívit můžete 

tři výstavy, několik divadelních představení, koncert Jaroslava Hut-

ky nebo třeba tradiční Bitvu na Winterbergu či Městskou zámeckou 

slavnost. Pročtěte si náš newsletter a objevte, co dalšího Vás v létě na 

vimperském zámku čeká! 

Na zámku je dobře za horka i za deště, proto s návštěvou neváhejte! 

Správa SZ Vimperk 

Otevírací doba v červenci a v srpnuOtevírací doba v červenci a v srpnuOtevírací doba v červenci a v srpnu   
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Časový údaj (9:00 - 17:30) značí odchod první a poslední prohlídky a první a poslední mož-

nost vstupu do muzea. 



VýstavyVýstavyVýstavy   

Vimperská rokle 
Fotografie proslulých vimperských motokrosových závodů doplněné o několik  předmětů, včet-

ně motocyklu ČZ 380 typ 981 . 

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

rací době Muzea. 

Galerie / 2. patro 

Divadelní představení Divadelní představení Divadelní představení ---   červenecčervenecčervenec   

Poklady, depoty, obětiny... 
Putovní výstava jihočeských archeologických nálezů od doby bronzové do středověku. Návštěvníci 

se mohou těšit na nejzajímavější a nejtypičtější z nálezů - šperky, zbraně, nástroje, mince… 

Pro děti je připraven pracovní list, který dostanou zdarma ke vstupence a který je upozorní na 

některé zajímavé předměty.  

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

rací době Muzea. 

Muzeum / 1. patro 

4. 6. 

- 

30. 10. 

24. 6.  

-  

28. 8. 

Gabriel Max: Veraikon 
Minivýstava, jejímž hlavním tématem je výjimečně působivý obraz Veraikon. Slavná olejomalba 

z 19. století tematizuje údajný otisk Kristovy tváře. 

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

rací době Muzea. 

Muzeum / Kaple sv. Josefa 

od 

30. 7.  

 

2. 7. 

18:00 

Ženy 
Komorní představení divadelního souboru Světlonoš(ž)ky. Představení je koláží 4 příběhů, 

které jsou proloženy živými obrazy na téma: Trest-Mateřství-Ženská krása-Otec a dcera. Pro-

střednictvím své korespondence se vám představí Milena Jesenská, Perchta z Rožmberka, Emma 

Destinová a Kamila Schönfeldová-Zemanová. Představení se koná i v případě špatného poča-

sí. 

Vstupné dobrovolné. 
1. patro saly terreny (arkád) 

 

15. 7. 

- 

17. 7. 

Vimperský frňák 
Čtvrtý ročník divadelní přehlídky. 

V letošním roce poprvé nabídne třídenní program. K vidění budou divadelní představení, 

k poslechu zahraje hudba. Chybět nebudou ani jedinečné ukázky z autorské tvorby v rámci 

Poetického podvečera.  

Vstupné dobrovolné. 

Sala terrena (arkády) 



Divadelní představení Divadelní představení Divadelní představení ---   srpen srpen srpen    

 

5. 8. 

12. 8. 

19. 8. 

Divadelní léto na zámku 
Cyklus divadelních představení. Začátek vždy v 21:00. 

5. 8. Stvoření světa - bez cenzury (Divadlo různých jmen) 

12. 8. Dívčí válka (Divadlo Schody Sušice) 

19. 8. Náměstíčko (Spolek divadelních ochotníků TYL Netolice) 

Nádvoří pod Hodinovou věží 

Pro dětiPro dětiPro děti   
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Poznej renesanční zahradu 
Speciální program pro rodiče a jejich děti ve věku 3-10 let. Spolu s lektorkou si budete společně 

hrát, tvořit a poznávat zahradu státního zámku Vimperk. 

Termíny konání: 7. 7., 12. 7., 14. 7., 19. 7., 21. 7., 26. 7., 28. 7., 2. 8., 4. 8., 16. 8., 18. 8., 23. 8., 

25. 8. a 30. 8. 

Vstupné 40 Kč za účastníka. 

Zahrady 

Tvoření na zámku 
Kovářská a hrnčířská dílna. Možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. 

Termíny konání: 20. 7., 27. 7., 10. 8., 17. 8 . a 24. 8. 

Vstupné 20 Kč. 

Nádvoří Dolního zámku 

8. 8. 

- 

12. 8. 

Příměstský tábor „Piráti na arkádách“ 
Tábor bude probíhat v celém areálu vimperského zámku, kde bude v případě nepříznivého počasí 

možnost využít vnitřní prostory. Čeká nás: stavba lodí, vázání uzlů, pirátský poklad, loupeživé 

výpravy a další… 

Cena 1300 Kč (zahrnuje pojištění, oběd, pitný režim, program pro děti, CD s fotografiemi). 

Přihlášky odešlete na adresu kasparovaklarus@gmail.com nejpozději 14 dnů před táborem. Pořá-

dá SHŠ Berit. 

Zahrady, sala terrena (arkády) 

14. 8. 

11:00 

14:00 

Šermířská pohádka „Jiřík a černovláska“ 
Veselý příběh pro rodiny s dětmi. Neobsahuje brutální scény ani střílení z palných zbraní. 

Kromě ozbrojenců a šermířů vystupují také řemeslníci nebo pohádkové bytosti. V humorných 

soubojích se bojuje jak věrnými replikami historických zbraní, tak i netradičními prostředky. 

Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti). 

Místo konání bude upřesněno 

mailto:kasparovaklarus@gmail.com


Celodenní akceCelodenní akceCelodenní akce   

Státní zámek Vimperk 

Zámek 20, 385 01 Vimperk 

www.zamek-vimperk.eu 

vimperk@npu.cz 

6. 8. 

od 

13:00 

Bitva na Winterbergu VI. 
VI. ročník tradiční bitvy o Winterberg, tentokrát s podtitulem Ve znamení Ďábla. Pořádná bitva 

s dramatickým dějem. Jedno z největších divadelních vystoupení pod širým nebem. Plus pokus o 

zápis do české knihy rekordů. Pořádá SHŠ Artego.  

Vstupné: 80 Kč, děti do 125 cm zdarma. 

Zahrada, sala terrena (arkády) 

25. 8. 

od 

10:00 

Městská zámecká slavnost 
Den kdy vimperský zámek oživí trhovci, řemeslníci, šermíři, kejklíři, různí umělci a v neposlední 

řadě Spirituál Kvintet.  

Celý areál zámku 

KoncertKoncertKoncert   

 

13. 8. 

19:00 

Koncert Jaroslava Hutky 
Koncert českého folkového hudebníka, skladatele a písničkáře. 

Vstupné: 80 Kč. 

Nádvoří pod Hodinou věží 

Podzimní upoutávkaPodzimní upoutávkaPodzimní upoutávka   

24. 9. 

10:00 

- 

19:00 

Vimperské vinobraní 
Hlavní program: prezentace českých, moravských a zahraničních vinařství, kulturní program 

(vystoupení hudebních kapel - jako první potvrzena kapela Ready Kirken). 

Doprovodný program: ukázky řemesel, prodej řemeslných výrobků, kulturní program, prezen-

tace výrobků Regionální potraviny, dětský koutek se zábavou pro děti, staročeské speciality... 

Vstupné: 199 Kč (základní vstupné), 160 Kč (základní vstupné v předprodeji). 

Více informací na:  http://www.vimperskevinobrani.cz/. 

Celý areál zámku 

http://www.zamek-vimperk.eu
http://www.vimperskevinobrani.cz/

