V roce 2012 se uskuteční nejrozsáhlejší výstava a vyjde nová kniha o hradu
Vízmburk
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 archeologických výzkumů středověkého šlechtického
sídla na území tehdejšího Československu. Při tomto kulatém výročí členové
Sdružení pro Vízmburk, o.s. připravují rozsáhlou výstavu archeologických nálezů
z hradu. Výstava proběhne v letních měsících v Městské knihovně v Červeném
Kostelci. Archeologický soubor 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
vydání v roce 2012 publikace o hradu a archeologických nálezech. Na této publikaci
se podílejí jak členové Sdružení pro Vízmburk, o.s. z oboru archeologie (Mgr.
Soukupová, Mgr. Košťál), tak i bývalí brigádníci, kteří zde spolu s PhDr. A. Hejnou
objevovali hrad Vízmburk (PhDr. V. Razím) 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 návštěvníci 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 Rohlena a jeho přátelé. Představili se rytíři ze skupiny
historického šermu Praecedo Rehis z Prahy se svými lehce komediálními scénkami.
Zlatým hřebem byla premiéra 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, lesní žínky, duchy, pavoučí ženy, skřítky i
smrťáka. Na osmi stanovištích hledaly svoji hlavu, nosily své oko, hledaly pavouky,
střílely z luku a jezdily na koni. Součástí dětského dne bylo divadelní představení
Zlatovláska v podání dětí z havlovické školy. Odměněni byli nejlepší tanečníci z
diskotékové soutěže. Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení výtvarné soutěže O
nejhezčí hradní strašidlo. Celkem 10 výtvorů vybrala nezávislá 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
pocitem, 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 Kněžnou.
V sobotu 16. července měli návštěvníci možnost shlédnout loutkové divadlo a
zpěv trubadůra z Kornelia se svými přáteli. Během odpoledne odehráli 3 loutková
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 ukázalo 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, kterou můžete zažít
jen v prostorách pod naším hradem, byla nezapomenutelná. Pyrotechnické efekty,
muzikantské umění kapely, famózní zpěv Ivety Suchánkové a ohňovou show

Úpických střelců, to vše si odnášeli příznivci tohoto hudebního stylu v noci ze soboty
na neděli z hradu Vízmburk.
V sobotu 20. srpna se od 14 hodin konalo další historické odpoledne.
Tentokrát hrad Vízmburk navštívila skupina historického šermu Manové Přemysla
Otakara z Červeného Kostelce. I když název skupiny poukazuje na období raného
středověku, tentokrát se Manové stylizovali spíše do barokní doby. Předvedli
souboje, vyprávěli o koních, povozili děti a předvedli jízdu ve tvaru. Nejodvážnější
děti odměnili. Dále se na hradě opět po roce předvedly tanečnice z taneční školy
Eglal z Prahy. Hlavně pánové si jejich představení nemohli nechat ujít.
V sobotu a v neděli se konaly již 4. Vízmburské slavnosti na zřícenině hradu
Vízmburk, který se kdysi tyčil nad obcí Havlovice. V sobotu v 9 hodin startoval 1.
ročník turistického pochodu "Po stopách erbu zlatého třmene" z České Skalice od
muzea. Cíl pochodu byl právě na hradě Vízmburk. Ve 13:30 vycházel historický
průvod pana Tase z Vízmburka se svojí družinou od Devíti křížů mezi Rtyní a
Červeným Kostelcem. Na hradě byl připraven pro všechny návštěvníky kulturní
program. Dvě divadelní šermířská představení předvedli šermíři ze skupiny REGO z
Vrchlabí. K poslechu hrála country kapela Phobos ze Dvora Králové, vystoupili také
mladíci s katany z Nového Města. V neděli předvedli své umění opět členové skupiny
historického šermu REGO, dále zatančily tanečnice z Prahy a mistrovské mučení
předvedl kat Mydlář. Dvě scénky předvedli potulní rytíři z podhradí. Celý víkend na
hradě navštívilo takřka 1000 spokojených návštěvníků, pro něž bylo mimořádně
otevřeno nádvoří hradu. Video reportáž z Vízmburských slavností shlédlo
neuvěřitelných 1250 návštěvníků a na čas se stala TOP reportáží Televize JS.
V roce 2011 byla vybudována a označena nová turistická stezka "Po stopách
pánů erbu zlatého třmene". Tato stezka byla součástí projektu "Stezky za poznáním šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky". Projekt byl spolufinancován z
programu podpory nestátních neziskových organizací v působnosti MMR ČR a
Královéhradeckým krajem. Na projektu úzce spolupracovalo Sdružení pro Vízmburk
s Centrem rozvoje Česká Skalice a Klubem českých turistů. Po stezce se poprvé
turisté prošli při Vízmburských slavnostech při 1. ročníku pochodu "Po stopách pánů
erbu zlatého třmene." Byla též vydána brožurka, jež mapuje bývalá panská sídla z
Malé Skalice až na hrad Vízmburk.
Běžný provoz naučné stezky včetně stánku s občerstvením v roce 2011
zajišťovali Úpičtí střelci – Pání z Vízmburku.
V roce 2011 konzervátorské práce pokračovaly díky finanční podpoře
NADACE ČEZ, která na projekt Hrad Vízmburk ve světle archeologických nálezů VII
přispěla částkou 120 000,- Kč, a společnosti exTerraServices, s.r.o. Na přípravu
publikace Sdružení pro Vízmburk, o.s. obdrželo dotaci Královehradeckého kraje ve
výši 20 000,- Kč. Obec Havlovice přispěla částkou 50 000,- Kč na financování
kulturních aktivit na hradě a částečné krytí nutné spoluúčasti na konzervátorských
pracích a přípravě knihy.
V roce 2012 bude Sdružení pro Vízmburk pokračovat v návštěvnickém
provozu přímo na hradě. O všech aktualitách se dozvíte na www.vizmburk.cz
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