KULTURNĚ-HISTORICKÝ
FESTIVAL
RADUŇ
V SEDMI
STALETÍCH

KALENDÁRIUM AKCÍ

Před sedmi sty
lety figuroval jistý Fridrich z Raduně mezi
svědky uvedenými v listině hradeckého purkrabího.
Až na jméno toho moc o Fridrichovi nevíme,
pravděpodobně byl pánem raduňské vsi a bydlel
v místní tvrzi. Jisté je, že se tak začala psát historie
Raduně a zdejšího šlechtického sídla.
Pro oslavu výročí takové váhy připravujeme na zámku
i v obci Raduni celoroční kulturněhistorický festival,
který nabídne nejrůznější akce, koncerty, výstavy.
Provedeme vás sedmi staletími hudby i dějinami
umění aranžování květin, připravujeme degustace
vín i historických jídel, prostě širokou škálu
zážitků. Smyslem všech těchto akcí je nabídnout
kultivované, estetické i emoční prožitky spojené se
sedmisetletou historií Raduně. Kalendárium, které se
vám dostalo do rukou, se stane vaším průvodcem po
všech připravovaných akcí. Co nejsrdečněji vás na ně
zveme a těšíme se na setkávání s vámi.
Za raduňský tým Marketa Kouřilová

Bližší informace ke všem událostem a akcím budeme
zveřejňovat na www.zamek-radun.cz, na Facebooku
zámku Raduň. Případné dotazy směřujte na adresu
radun@npu.cz, nebo na tel. čísla +420 553 796 203
a +420 724 664 015.

25. 4. |

od 13 hod.
sýpka v zámeckém areálu

ČTVERO
ROČNÍCH
OBDOBÍ –
JARO
První díl cyklu historické gastronomie s názvem
Čtvero ročních období umožní nahlédnout do menu
lokální aristokracie v 19. století a srovnat jej s pokrmy
prostých lidí. Povídání zpestří ochutnávky jídel
připravených podle šlechtických jídelníčků.
Program a menu připravujeme ve spolupráci
s týmem experimentální retrogastronomie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
180 Kč
Počet míst je výrazně omezen, doporučujeme
včasnou rezervaci.

od 10 hod.
oranžerie

| 23. 5.

ARANŽOVÁNÍ
V ORANŽERII
FLORISTICKÝ SEMINÁŘ
Přáli jste si proniknout do umění aranžování květin?
Chcete se o něm nejen něco dozvědět, ale vyzkoušet
si také vlastní aranžmá? Příležitost máte v nádherném
prostředí zámecké oranžerie. Představíme vám
teoreticky techniku vazby a následně si můžete sami
vyzkoušet vazbu kytice a tvorbu vypichované vazby,
s radou a pomocí k tomu přispěje lektor (florista).
Připravíme materiál a drobné občerstvení. Své výrobky
si odnesete s sebou.
1300 Kč
Počet míst je výrazně omezen, rezervace
účastníků je nezbytná.

30. 5. |

od 18 hod.
sýpka v zámeckém areálu

DVOJITÉ
VIDĚNÍ
Petr Linhart je jedním z nejosobitějších
a nejpoetičtějších českých textařů. Posluchač jeho
písně vnímá vnitřním zrakem, stává se spolutvůrcem
prožitku. Takové obrazy nejsou nutně stejné jako
ty, které byly předlohou autorovi, jsou s nimi ale
souběžné: dvojitě prožité, dvojitě viděné. Jak je
vidí Vašek Müller, pořadatel Hradeckého slunovratu
a fotograf? Petr Linhart a Vašek Müller. Koncert
Majerových brzdových tabulek a vernisáž výstavy.
dobrovolné

od 14 hod.
oranžerie a park

| 6. 6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

KVĚTINY
SEDMI
STALETÍ
Na svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad
a parků můžete vkročit do obnovené bylinkové
a trvalkové zahrady, sousedící s oranžerií.
Proměnou projde i zámecký park, do jehož prostoru
vstoupí fotografická výstava. Sedm století dějin
raduňského sídla znázorní symbolicky květinové
aranže, které představí floristické umění od gotiky
po dvacáté století. Slavnostně otevřeme výstavu
brněnské fotografické školy Evžena Sobka názvem
FotoFOREVER, která propojí park, tedy umění
krajinářské, s uměním fotografie.
oranžerie a zahrady – plné 50 Kč, snížené 40 Kč

oranžerie

| 15. 6.

PAMÁTKY
BEZ BARIÉR
Třetí červnové pondělí jsme vyhradili prostor pro
zdravotně hendikepované osoby, které mají příležitost
zažít netradiční prohlídku bez bariér. Ve spolupráci
s Charitou Opava připravujeme také další program
a vystoupení jejích klientů. Vyvrcholením dne bude
vernisáž výstavy Můj svět, prezentující výsledky
fotosoutěže, kterou již dvanáctým rokem pořádá
Charita Opava pod patronací prof. Jindřicha Štreita.
Autory fotografií jsou zaměstnanci, dobrovolníci
a klienti charit celé České republiky.
zdarma
Prohlídky pro hendikepované jsou možné pouze
po předchozí rezervaci.

od 13 hod.
sýpka v zámeckém areálu

| 11. 7.

ČTVERO
ROČNÍCH
OBDOBÍ –
LÉTO
Milovníci historie a dobrého jídla si přijdou na své
během dalšího dílu z cyklu historické gastronomie,
hlavním tématem budou letní aristokratická jídla.
Ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou
Slezské univerzity v Opavě připravíme opět povídání
o šlechtickém jídelníčku s malou ochutnávkou.
180 Kč
Počet míst je výrazně omezen, doporučujeme
včasnou rezervaci.

25. 7. |

od 18 hod.
nádvoří zámku

DEGUSTACE
VÍN NA
ZÁMECKÉM
NÁDVOŘÍ
Vloni na podzim během zámeckého vinobraní jste vedle
jiných měli možnost poznat také vinařství Pod Ořechy.
O vína malého rodinného vinařství z Dolních Bojanovic
byl velký zájem, rozhodli jsme se tedy připravit
degustaci vybraných vzorků. Ochutnávka se odehraje
v romantickém prostředí zámeckého nádvoří a horní
terasy hradeb. Akce je pořádána v rámci večerů
s Hradeckým slunovratem.
300 Kč
Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou
rezervaci.

od 10 hod.
prostor u sýpky, areál zámku

| 15. 8.

DOŽÍNKOVÁ
SLAVNOST
Raduňské zámecké dožínky byly tradiční slavností,
během níž přijímala od zaměstnanců velkostatku
dožínkový věnec sama hraběnka Luisa. Nechali jsme
se inspirovat tímto důležitým rituálem představujícím
vyvrcholení zemědělského roku a ve spolupráci
s Národním zemědělským muzeem Ostrava se od jara
staráme o malé políčko, na němž pěstujeme staré
odrůdy zemědělských plodin, jako například žito,
luštěniny, kopr, zeleninu aj. Vrcholem našeho snažení
bude dožínková slavnost s ukázkami historických
předmětů a strojů používaných při sklizni. Sami si
můžete vyzkoušet vázání snopů, povřísel, jízdu na
slavnostním voze. Chybět nebude hudba, tanec ani
dožínkové koláče. V programu si přijdou na své i rodiče
s malými dětmi.
do areálu – dobrovolné

29. 8. |

od 14 hod.
areál zámku, oranžerie

EMPÍROVÁ
SLAVNOST
HRADOZÁMECKÁ NOC
Před 200 lety se v Opavě setkaly hlavy států a diplomaté s cílem utlumit nepokoje v Neapoli. Událost vešla
do dějin pod názvem Opavský kongres a měla vedle
politické také rovinu společenskou. Mimo kongresová
jednání se účastníci, Opavané i návštěvníci města
chtěli bavit a právě svět jejich zábavy chceme přiblížit
naší slavností. Můžete se těšit na příjezdy delegací
pruského prince, rakouského císaře, ruského cara
a anglických i francouzských vyslanců. V podvečer
zahájíme v oranžerii empírové soirée, slavnost
s dobovou hudbou, tancem a módou. Ve spolupráci
s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě nabídneme v rámci cyklu Čtvero ročních
období také ochutnávku podzimních jídel 19. století.
do areálu – dobrovolné, na empírové soirée
(oranžerie) plné 160 Kč, snížené 110 Kč

19. 9. |

od 13 hod.
areál zámku, oranžerie

ZÁMECKÉ
VINOBRANÍ
Se začínajícím podzimem přijde na Raduň druhý
ročník zámeckého vinobraní. Stejně jako v loňském
roce můžete v krásném prostředí zámeckého parku
a oranžerie ochutnávat vybraná vína z několika malých
rodinných moravských vinařství. K dobrému vínu patří
také dobré jídlo, i to bude k dispozici. Podzim dodá
úžasnou atmosféru a barevné kulisy. Pokud by nepřálo
počasí, přesuneme ochutnávku do vnitřních prostor
zámeckého areálu – sýpky, zámeckého sklepení
a skleníku v oranžerii.
95 Kč (zahrnuje sklenku a vstup do oranžerie,
vzorky vín nejsou v ceně obsaženy)

14 hod.
oranžerie

| 10. 10.

MENU Z DOB
OPAVSKÉHO
KONGRESU
Znovu připomeneme Opavský kongres z roku 1820 –
majitel Raduně, hrabě Jan Larisch Mönnich, poskytl ve
své městské aristokratické rezidenci ubytování caru
Alexandrovi. Bezesporu byl dobrým hostitelem, pro
ruského monarchu nechal zbudovat dokonce i kapli,
kde se sloužily pravoslavné bohoslužby. Jaké pokrmy
se mohly dostat carovi i dalším aristokratům v Opavě
na stůl? Čeká na vás zážitkové odpoledne s povídáním
o době kongresové s ukázkou tehdejšího dobového
stolování a také ochutnávkou menu z první poloviny
19. století.
260 Kč
Počet míst je omezen, doporučujeme včasnou
rezervaci.

31. 10. |

zámek, sýpka, areál

NOC DUCHŮ
A STRAŠIDEL
ANEB HALLOWEEN
NA RADUŇSKÉM ZÁMKU
Hlavní sezona skončila, ale my se s vámi neloučíme,
naopak, připravujeme tradiční zámecké strašení, lekání,
ale i zábavu. Během strašidelných prohlídek zámku
obživnou pověsti z Raduně i nedalekého okolí. Nově
se můžete těšit na příšernou stezku, která povede už
podzimně usínajícím parkem a oranžerií. Letos také
spojíme síly s raduňskou školou a obcí a připravíme
ochutnávku dýňových specialit. Na své si přijdou i děti,
které budou chtít vytvořit něco hrůzného.
plné 160 Kč, snížené 110 Kč
Strašidelné prohlídky je možno navštívit pouze
po rezervaci.
Strašidelná stezka a akce v sýpce nejsou
kapacitně omezeny.

zámecký areál, sýpka

| 28. 11.

ČTVERO
ROČNÍCH
OBDOBÍ –
ZIMA
HUBERTOVY SLAVNOSTI
Lovecká vášeň patřila ke kratochvílím šlechticů,
majitelé Raduně nebyli výjimkou. Můžete se těšit
na fanfáry trubačů, zkoušky loveckých psů, chybět
nebude ochutnávka jídel ze zvěřiny. Několik delikates
připravíme ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou
fakultou Slezské univerzity v Opavě v rámci cyklu
Čtvero ročních období. Náš program opět myslí i na
nejmenší, pro které připravíme tematicky laděné hry.
do areálu – dobrovolné (ochutnávky jídel je
třeba zakoupit)

1.– 23.12. |

viz otevírací doba
zámek

VÁNOCE NA
RADUŇSKÉM
ZÁMKU
Pokud se vám ve spěchu všedních dní konce roku
nedaří zpomalit a těšit se na Vánoce, pak přijďte
na raduňský zámek, adventní nálada se zaručeně
dostaví. Vánoční atmosféru naleznete ve všech
reprezentačních pokojích, od přijímacího pokoje, jídelnu
až po salonky. Společně s námi se vrátíte do doby
před více než sto lety a poznáte zvyky posledních
majitelů zámku – Blücherů z Wahlstattu. Ve všední dny
nabízíme prohlídky přizpůsobené předškolním dětem
i žákům základních či středních škol.
na prohlídky: plné 160 Kč, děti od 6 let 110 Kč
pro školy: dospělí 90 Kč, žáci 60 Kč,
mateřské školy 30 Kč

