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Staňte se přáteli Hradu a zámku Dolní Kounice na FACEBOOKu

www.facebook.com/zamekdk



květen 2012

Zprávy Hradního Kurýra ze dne 28. 4. 2012 na Hradě a zámku D. Kounice
Hrad a zámek Dolní Kounice se poprve v sezoně 2012 otevřel veřejnosti Hradními radovánkami a večerní diskopárty pod
otevřeným nebem. Přišlo přes tisíc návštěvníků na Hradní radovánky a přes 150 tanečníků na hradní diskopárty. Přesto, že
program začínal od 11 hod., první návštěvníci zde již pobývali
od 10 hod. Přes 400 návštěvníků Hradních radovánek využilo
toho, že v ceně byla i prohlídka hradu. Vynikající hradní kuchyně způsobila, že vše co se ten den upeklo a uvařilo bylo
snězeno, a že toho bylo!

rafiátová, M. Bohmová, Z. Šimek a kvarteto Illegal Consort.
O úspěch a radost návštěvníků se dále staralo Divadlo pohybu
a šermu Exulis, kulturní a umělecká agentura Bianca, výtvarná
dílna Loučka. Večerní diskotéka byla v rukou D.J. Hanse.
• Na naše nabídky v Hradním kurýru č. 1 reagoval vystoupením jeden prezidentský kandidát v zastoupení, tři kandidáti začali
vyjednávat o dalších termínech. Přihlásilo se 20 zájemců o práci.
Do soutěží o peněžní odměny se přihlásilo 5 hudebních skupin.
Dále jedna šermířská skupina a dvě taneční skupiny. Uzávěrka
přihlášek do soutěží sice končí až 10. 5. 2012 ale i tak překvapuje
malá sebedůvěra a iniciativa amatérských skupin a amatérů vůbec,
neboť z nezájmu si vydělat je nikdo nepodezřívá.

Hradního Kurýra bylo přijato velmi nadšeně. Problémem je
jeho distribuce. Přes vysoký náklad 100  000 kusů současné
distribuční firmy nenabízí příliš možností, jak roznést kurýra
do co nejrozsáhlejší oblasti. Vhazování do každé schránky při
180 000 doručovacích adres jen u domácností v Brně znamená
vždy část města a obcí neobeslat. Ideální by bylo získat tisíce fanoušků hradu - lobistů, informátorů, lobujících za šíření
znalostí o možnostech využití hradu pro veřejnost, jednotlivce
i firmy ve svém okolí. Těm zasílat Hradního Kurýra k distribuci dle vlastního uvážení a za odměnu. Jen je najít. Ale vše se
vyvíjí a my na to společně přijdeme.

• Kromě dětských nejrůznějších atrakcí si získal nadšený
obdiv více než 3,5 metrový medvěd vyřezaný z jednoho kusu
cedru, vážící cca 750 kg. Stal se místem schůzek a setkání. Zdá
se, že aspiruje na to, stát se maskotem hradu.
• Ukázalo se, že kdo přišel na Hrad a zámek Dolní Kounice,
byl mile překvapen a stal se obdivovatelem tohoto prostředí.
Stále však zůstává problémem jak informovat co nejvíce občanů o tomto úžasném prostředí a jeho možnostech. Vydávání

• bylo tak i připomenuto letošní výročí 850 let od první
zmínky o zdejším šlechtici, který roku 1162 zachránil římského císaře Fridricha Barbarosu s jeho vojskem, jehož součástí
byli v té době znamenití vojáci českých zemí v čele s českým
panovníkem, kteří dobili Milán. Za zachránění vojsk před utopením v bažinách, získal kounický šlechtic právo nosit v erbu
stříbrný leknín s kořeny v červeném poli stejně jako český panovník ve stejném roce získal právo nosit stříbrného lva na červeném poli, náš dnešní státní znak.
• díky nevšední iniciativě a schopnostem hudební manažerky, pěvkyně, studentky a nositelce mnoha dalších aktivit
- Lucie Karafiátové - se na hradě D. Kounice uskutečnila vernisáž prodejní výstavy obrazů Petra Lorenze a Jiřího Doubravy, vystoupilo zde brněnské trio Boutique de Musique - L. Ka-

Pozvání a doporučení Hradního Kurýra čtenářům
• v sobotu dne 19. 5. to nejlepší co můžete udělat, je jít,
nejlépe se svými dětmi nebo
vnoučaty, na hrad a zámek
Dolní Kounice a strávit zde
krásný den. Nezapomeňte si
proto pozorně přečíst programovou náplň Hradních radovánek na straně 3 a přijít.
• Nezapomeňte zhlédnout
i zde instalovanou prodejní
výstavu obrazů Petra Lorenze
a Jiřího Doubravy.
• Patříte-li mezi mladší ročníky pak nezapomeňte, že 19. 5.

od 20 hodin také na hradě začíná
open air párty tentokrát s populárním D.J. Tomme a opět
2. 6. bude open air párty s již
dnes populárním D.J. P.M.C.
Mimo jiné diskotéky a D.J. zde
také 28. 7. bude dnes již slavný
D.J. Phil Albedo a spol. se svou
Elektronic Castello di Techno.
• Hledáte-li svého partnera,
nezapomeňte možnost zapůjčení
u baru krásné škrabošky, a můžete zde nepoznány flirtovat,
než poznáte toho pravého.
• Máte-li zajímavé zboží,

má zájem o velké množství takových spolupracovníků a tak téměř
každý zde může najít své uplatnění.
• Možná, že setkání s návštěvníky Hradních radovánek využije i paní Bobošíková
k tomu, aby je získala pro svou
kandidaturu na prezidenta. Její
zástupci již projednávali její

výrobek nebo službu, je čas,
abyste se co nejdřív přihlásili
na zamekkounice@seznam.cz
a zajistili si tak místo na doprovodných trzích na hradě.
• Jste-li členem tanečního souboru, šermířské skupiny, hudebního souboru, máte-li talent bavit
lidi, nezapomeňte, že na hradě
lze soutěžit o přízeň diváků
a o ceny až 15  000 Kč. Jen se přihlásit a popsat viz Hradní Kurýr
č. 1 na www.hrad.biz.
• Dostali-li jste toto číslo
Hradního Kurýra, nezapomeňte se domluvit s přáteli nebo

rodinou na návštěvě Hradních
radovánek a tak nejen poznat
a prožít den v úžasném prostředí, ale i zvýšit návštěvnost,
a tak přispět k zachování a rozvoji kulturní památky i nového nevšedního centra kultury
a společenského dění. Tentokrát pro případ dalších veder
s vodními atrakcemi.
• Máte-li zájem o další příjmy,
o novou pracovní činnost, staňte
se obchodním zástupcem hradu,
lobistou hradu, manažerem činností na hradě. Stačí se přihlásit na
zamekkounice@seznam.cz. Hrad

možnou účast na Hradních radovánkách. I když se zdá, že
na Hradní radovánky lidé především chodí se bavit a utéci
z běžného života, lze doporučit
si kandidátku alespoň krátce
vyslechnout, protože kandidáta
na prezidenta zase denně nepotkáte.

