ZDARMA 

Číslo 2 - vyšlo v květnu 2012
Do svého kalendáře si zapište:
termíny dalších Hradních radovánek na hradě v D. Kounicích, kde letos
strávíte vždy úžasnou sobotu v měsíci, jsou soboty 19. 5., 16. 6., 21. 7., 25. 8.,
a 8. 9., vždy od 11 hod. Nezapomeňte, kdy si lze na hradě zatancovat pod širým nebem
a v případě nepříznivého počasí v hradních sklepeních. Je to vždy v sobotu
od 20.00 hod. a to 19. 5., 2. 6., 16. 6., 28. 7., 25. 8., 8. 9.
Přesvědčte co nejvíce lidí k účasti na hradních akcích, staňte se lobisty hradu.
Stotisící návštěvník dostane 100 000 Kč.

JEDNÍM SLOVEM: ÚŽASNÉ

Úžasné je nejtypičtější slovo, které bylo slyšet z úst více než 1000 návštěvníků Hradních radovánek
na Hradě a zámku Dolní Kounice v sobotu 28. 4. 2012. Téměř 400 dětí nebylo možné z hradu odvést
domů. Snad nejlépe to vystihuje e-mail, který na hrad došel druhý den, citujeme:

Dekujeme za krasnou sobotu. Byl jsem s detmi poprve na Hradnich radovankach (na zaklade reklamy
v Hradnich listech, ktere nam prisly v Brne do schranky) a musim rict, ze z puvodne planovych max 2-3
hodin jsme zustali skoro 7... a jeste jsem deti horko tezko dostaval do auta.Diky za perfektni organizaci!
Zdravi, Zbynek Zelinka.

VZKAZ OD MEDVĚDA

Držím stráž a stojím vzpříma.
Sleduji jak bavíte se, či snad někdo dřímá?
Putoval jsem dlouho cestu tam.
Kde děti jsou vítány a nebudu tam sám.
Hledal jsem domov, kde rádi mě budou mít.
Kde bude dobře mně a lidé tam dostanou zas chuť žít.
Na hradě v Dolních Kounicích teď strážím a radost dětem
dělat budu.
Přijďte se za mnou podívat, ať je nám veselo a zaženeme
nudu.

Hradní mědvěd (3,5 m, 750 kg) z jednoho kusu cedru.

Dá se říci, že krásné počasí,vysoká návštěvnost a z ní
vyplývající velké množství
nutných organizačních a obsahových opatření odhalily
jak návštěvníkům, tak i samotným organizátorům překvapení.
Otevírací den sezóny
po skončení dalších oprav
a úprav pro všechny odhalil: Z kulturní památky, která ještě před 7
roky vypadala na zboření,
vzniklo v blízkosti Brna
na 10 hektarech, překvapivě bohaté, nápadité, rozsáhlé a rychle se rozvíjející
nevšední centrum kultury,
zábavy a společenského
dění.
To vše bez masivní reklamy, bez podpory médií, bez
jediné koruny dotací a bez
sponzorů.
Vše především díky čirému nadšení. Nadšení, které
vede dceru majitele, ekonomickou inženýrku, aby konferovala dění na hradě místo
profesionálních konferenciérů, neboť kdo lépe vystihne
co a proč se zde děje, když
vidí na každou korunu, která
teče z hradu a do hradu.Nadšení, které cítí děti i jejich

rodiče z druhé dcery majitele. Lékařky, vedoucí výpravy dětí v interaktivních
hrách boje pirátů s turky,
a plnící nenápadně i funkci zdravotníka na akcích.
Nadšení, které ve chvíli, kdy
místo obvyklých 20 až 30
zájemců o prohlídky se začnou zájemci shromažďovat
po stovkách, přivede majitele, aby pomohl průvodkyni (ostatní zůstali doma
nemocné) rozdělit zájemce
do skupin a sám je opakovaně provádět po hradě a zámku. Nepřekvapí proto, když
zde začínající umělci dostávají příležitost pro výstavu
obrazů bezplatně, když se
objeví skupina kulturních
manažerů a umělců a zabezpečí kulturní vystoupení
na vernisáži i na prohlídkách zdarma. Že zde najdete stejně nadšené skupiny
rytířů a lancknechtů, kteří
zde baví sebe i návštěvníky
svými vystoupeními s minimálními nároky na dotace.
Srovnejte to s miliardami
dotací na předražené stavby
a akce, vzpomeňme miliony
dotací na provoz divadel. Je
jasné, že je to nadšení, vůle
vytvořit za minimální náklady co nejvíce překvapivých

a nevšedních zážitků, chuť
se sami bavit a zjišťovat
sami na sobě co dovedou, co
je schopné nabídnout novou
kulturu, zábavu, společenské zážitky i v podmínkách,
o nichž mluví sdělovací prostředky jako krizových. Je to
nevšední nadšení a chuť tvořit, co znovu přichází mezi
nás, a přináší nové zážitky,
nové talenty, místo rutinních
profesionálů, stejně jako
kdysi buditelé národa.
Přesto vše každá taková
úspěšná akce má své náklady. Stále zůstává nedotčen
hlavní palác hradu a zámku, na který bude třeba více
péče, více peněz. Nikdo si
nedělá iluze a proto vše co
se bude dále dít na tomto neobvyklém a nevšedním místě
je odvislé stále a především
na tom, jak velké budou návštěvnosti.
Nejsou-li dotace, nejsou-li
sponzoři, musíme to být my
všichni sami, kdo si svým
zájmem a účastí budeme
udržovat a rozvíjet takové
nevšední místo pro sebe jako
veřejnost. Platí zde nejvíce
slova NÁROD SOBĚ.
Hrad tomuto úsilí jde
vstříc tím, že začal budovat
síť svých lobistů. Lobistů,

kteří budou mezi lidmi a firmami lobovat tak, že budou
šířit informovanost o tom,
co vše lze zajistit a prožít na hradě a získávat celé
kolektivy pro předplatné
či předem objednané akce
nebo účasti na akcích. Hrad
tak hodlá získat velké množství fyzických i právnických
osob, které za podíl na tržbách budou lobovat mezi firmami a organizacemi. Lobistem hradu může být prakticky každý. Stačí jen zatelefonovat na mobil: 602 736 953,
nebo 545 546 333, nebo
545 546 555, či na e-mail:
zamekkounice@seznam.cz.
Nyní můžeme v termínech
kdy je hrad otevřen veřejnosti, kdykoliv sbalit své děti,
známé, nebo jen sami sebe
a prožít nevšední den. Nebude- li však zájem veřejnosti
růst,může se stát, že toto
úžasné místo pro úžasné zážitky všech, se může změnit
na místo pro úžasné zážitky
jen těch, kteří se dokáží domluvit a předem zakoupit
program a hrad nebo jeho
část pro sebe.
Buďme sami úžasní, abychom mohli prožívat úžasné chvíle na úžasném místě
s úžasnými lidmi.

Kulturní památka ČR - Hrad a zámek Dolní Kounice z r. 1330 (1162), patří k nejstarším hradům v ČR - je starší než Karlův most, Karlova univerzita i Svatovítská
katedrála v Praze. Jeho majitelé i sám hrad a zámek prošli stejně pohnutými a dramatickými osudy a událostmi jako náš národ. Je místem, kde podle pověsti došlo k usmíření
Moravanů a Čechů, v závěru nelítostné a nerozhodné bitvy v nedalekých Loděnicích
o trůn českých a moravských zemí.
Je ideálně dopravně umístěn do 15 minut jízdy z Brna, 1,5 hod. od Bratislavy a Vídně, 2 hod. od Prahy. Leží v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR s vynikající vinařskou pověstí. Z Brna je dostupný veřejnou hromadnou dopravou takto:
Tramvají č. 2 na konečnou do Modřic a odsud autobusem č. 512 do D. Kounic, nebo
z Brna hl. nádraží vlakem směr Moravské Bránice, kde přestoupíte na autobus č.
154 do D. Kounic, nebo z Bránic pěšky krásnou procházkou kolem řeky asi 4 km.
Podrobnosti na www.idos.cz. Vlastní dopravou nejlépe z Brna směr Rajhrad, Mikulov, Znojmo. První exit za Rajhradem z dálnice na Bratčice, dále Němčičky, Pravlov,
D. Kounice. Dá se jet i mimo dálnici kolem Rajhradu, nebo přes Ořechov a Mělčany.
Z hradu pak lze konat krásné výlety na blízká Mušovská jezera, Věstonické vykopávky, Pálavu a další.

