Vízmburk v roce 2018
Jako tradičně, i rok 2018 jsme zahájili Vízmburským vejšlapem. Ten se konal v sobotu
6. ledna a panovalo příjemné, takřka jarní počasí. Na úspěšnou sezónu si na hradním
nádvoří připilo 80 členů sdružení a přátel hradu.
Ve dnech 12.-13. února se členové sdružení zúčastnili setkání členů Svatomartinské
aliance, tentokrát v jižních Čechách na tvrzi v Kestřanech. Cílem aliance je společný postup
spolků, které se starají o zříceniny, při jednání s úřady a pod. V březnu jsme se opět sešli,
a to na Ministerstvu kultury, kde byl spolek přejmenován na Zachraňme hrady, z.s. a oficiálně
zaregistrován.
Od dubna nám začalo počasí přát a tak se členové sdružení začali scházet na pravidelných
brigádách. Hrad se při nich probudil ze zimního spánku, aby mohl opět přivítat návštěvníky.
Pro ty se otevřel poprvé o předposledním dubnovém víkendu 21.-22. dubna.
Další snažení členů sdružení pro Vízmburk směřovalo k datu 5. května a oficiálnímu
zahájení sezóny akcí Devatero řemesel.
V tento den se na hradě sešlo spousta řemeslníků, stánkařů i účinkujících. Návštěvníci si
mohli zakoupit velké množství krásných výrobků regionálních řemeslníků (např. obrázky od
malíře, ručně vyráběné šperky aj.) nebo shlédnout výrobu středověkého lana, kroužkové
zbroje či nití. Nechybělo ani vystoupení šermířů skupiny Thorax, kata či hudební skupiny
Lariden.
Touto akcí byla sezóna oficiálně zahájena a hrad se, až do konce školního roku, mohl těšit
na své příznivce každý víkend. Během těchto měsíců nás také navštívilo takřka 1000 děti
v rámci školních výletů a exkurzí.
Během měsíce května jsme se opět účastnily soutěže "Máme vybráno". Letos jsme bohužel
dostatečné množství hlasů nenasbírali, ale v roce příštím to zkusíme znovu.
9. června se opět zaplnil hrad malými rytíři a princeznami. I v letošním roce na ně čekalo
několik klání, za jejichž splnění byli odměněni Vízmburským balíčkem, a navíc ještě soutěžili
o slosovatelné ceny. I letos Dětský den zpestřilo loutkové představení, tentokrát v podání
náchodského souboru Dětem pro radost.
Začátek července nepřinesl pouze dětem prázdniny, ale také našemu hradu delší otevírací
dobu. I letos byl celé prázdniny otevřen denně od 10. do 18. hodin.
7.7.2018 se na hradě konala svatba. Své ANO si zde, v novodobé historii hradu, řekl již
druhý pár.
Kulturní léto bylo letos opravdu vydařené. V sobotu 14. července na hrad zavítal, také již
podruhé, divadelní spolek Lipany z Vrchlabí, aby potěšil větší i menší diváky divadelní
komedií Dívčí válka. Kvůli nepříznivému počasí musel být začátek odložen, ale naštěstí se
déšť umoudřil a veselohru si tak užilo 130 diváků.
Novinkou byl v letošním roce koncert světské a duchovní starodávné hudby. Ten se konal
28. července v podvečer a překrásnou atmosféru hradu si za zvuků souboru Labilancetta
užilo na 50 spokojených posluchačů.
Ale ani přes léto práce na hradě nestojí. Opravovala se cisterna na nádvoří hradu, která
byla kompletně vyčištěna a opět vymazána jílem. Následně byli opraveny a nově doplněny
ztracené kameny na okruží cisterny. Opravili jsme okolí studny a dočistili jsme celé nádvoří.
V sobotu 8. září se na hrad opět po roce vrátil jeho pán, Tas z Vízmburku se svou družinou.
Přijeli po 13 hodině od Devíti křížů a tím byla zahájena tradiční akce Vízmburské slavnosti.
Již po jedenácté, touto krásnou akcí, členové sdružení zakončují sezónu na hradě.
Hradem se opět rozléhalo řinčení mečů a zbrojí, tentokrát skupin Antares a Servus Bellum.
Útrpné právo na nádvoří předvedl kat Pawouk a k poslechu i tanci zahrála skupina Rebule.
Velkým lákadlem byla též skupina Manové Přemysla Otakara se svými nádhernými koňmi.
Tímto byla sezóna oficiálně zakončena a do konce září byl hrad opět přístupný "pouze"
o víkendech.
Hrad však ani mimo sezónu nespí a nezahálí. Od 7. září do 28. prosince se konala ve

Františkánském klášteře v Hostinném výstava Hrad Vízmburk a činnost sdružení pro
Vízmburk.
Dále probíhaly také brigády. Až do konce listopadu, dokud počasí přálo, se zdilo a čistilo
nádvoří. Byla dokončena oprava cisterny, zdili jsme obvodovou zeď na jihu hradu a po
domluvě s památkovým ústavem byla zahájena oprava tzv. vlčí jámy.
V průběhu posledních dvou let jsme se snažili o získání stavebního povolení na nové
podium. To současné jsme vybudovali v roce 2008 z použitých trámů a prken
a v současnosti již bylo prohnilé. V listopadu jsme jej zlikvidovali a na jaře před
návštěvnickou sezónou by mělo stát nové.
Ve dnech 3.-4. listopadu probíhala další schůzka spolku Zachraňme hrady, tentokrát na
hradě Pirkštejn. Hostil nás spolek hradů Zlenice a během víkendu jsme navázali důležitou
spolupráci.
Hrad Vízmburk během letošní sezóny navštívilo přes 5000 spokojených návštěvníků.
Bohužel ani podruhé jsme nezískali dotaci na celkové dokončení oprav hradu z programu
Interreg V, ale přes léto jsme projekt upravili a v září jsme jej opětovně podali a čekáme na
výsledek řízení, který bychom mohli vědět koncem března.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají. I nadále funguje sbírka na
sbírkovém účtu číslo 2301218790/2010 u Fio Bank. V současné době je na účtu 157 978
Kč, které budou použity na opravy hradu. Nadále fungují dárcovské DMS. Děkuji zde obci
Havlovice, panu starostovi ing. Pavlu Dvořáčkovi, městu Úpici, Královéhradeckému kraji,
Svazku obcí Jestřebí hory, městu Červený Kostelec, Česká Skalice, firmě Saar Gummi
Czech Červený Kostelec, Ex Terra, GMC Software Technology za finanční dary a pracovní
výpomoc. Věříme, že i v letošním roce uděláme velký krok k celkové záchraně hradu. Vše
podstatné najdete na www.vizmburk.cz.
Přes zimu naplánují členové sdružení nová lákadla a akce a budou se na Vás těšit v novém
roce 2019.
Za Sdružení pro Vízmburk Martin Baudyš a Jaroslav Balcar

