Památky nonstop – Nekonečná noc 2022
Asosiace Nestátních Otevřených PAmátek, z.s. (dále jen ANOPA), pořádá společnou akci
pro návštěvníky památek sdružených v ANOPA, Památky nonstop – Nekonečná noc 2022.
Tato akce se uskuteční ve dnech 25. – 26.6.2022. od 18 do 18hod., na níže uvedených památkách.
Památky nonstop – Nekonečná noc je výhradní akcí památek sdružených v ANOPA, určená pro
návštěvníky památek. Délka trvání této akce byla stanovena na 24 hodin.
„A co můžete očekávat na jednotlivých památkách? Určitě to budou zajímavé zážitky, netradiční atmosféra
při prohlídkách v netradičních časech a také spousta překvapení, o která nebude zajisté nouze. Tedy
neváhejte, využijte této příležitosti a navštivte vybrané památky i v běžně nezvyklých časech“, říká Jan
Stříška sekretář Asociace Nestátních Otevřených Památek.
Památky, na kterých akce Památky nonstop – Nekonečná noc 2022 bude probíhat:

Zámek Brandýs nad Labem
Svatojánský víkend : Zámek pro děti - Za svatojánským pokladem
Zámek pro dospělé děti – Za svatojánskými radostmi
Svatojánský jarmark
Program na zámku:
25.6 – 26.6. proběhne na zámku Brandýs nad Labem víkendová akce se svatojánskou tématikou.
V sobotu 25.6. bude od 10:00 – 17:00 bude v prostorách zámku připravena stezka za svatojánským pokladem pro děti.
Vstupné 100,- Kč/ dítě, doprovod dětí zdarma.
Od 19:00 bude pak připravena varianta stezky pro dospělé – 2 – 5 členné týmy – 600,- Kč/ tým.
V průběhu večera se uskuteční hudební program, opékání vuřtů apod.
V neděli 26.6. bude od 10:00-17:00 v prostorách nádvoří a předzámčí svatojánský jarmark. – vstupné dobrovolné.
Po celý víkend budou probíhat prohlídky zámku.

Rezervace vstupenek:
bez možnosti rezervace vstupenek – u dětské trasy
nutnost rezervace vstupenek – u dospělácké trasy

Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Příběh setkání na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
Prohlídky reprezentačních sálů s průvodcem v dobovém kostýmu popisující příběh setkání, která napříč staletím na
Arcibiskupském zámku proběhla. Reprezentační sály budou vyzdobeny ve stylu svatojánské noci. Tyto speciální prohlídky budou
trvat celý víkend od 24. – 26. 6. v rámci běžné otevírací doby.

V sobotu vzhledem k organizačním a technickým komplikacím nebude zámek otevřen „nonstop“. Otevření
památky 25. 6. 22, bude pouze do 22.00 hod.

Vstupné na akci:
Plné vstupné: 170 Kč/dospělí
Snížené vstupné pro seniory 65+, studenty s ISIC průkazem, děti 6-15 let, ZTP, ZTP/P: 130 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti od 6-15 let): 480 Kč

Rezervace a předprodej vstupenek:
https://www.domticket.cz/vstupenky
Možnost rezervace vstupenek pro skupiny min. 15 osob na adrese: stankova.michaela@ado.cz
https://www.zamek-kromeriz.cz/akce/

Hrad Ledeč nad Sázavou
Hradní pouť
Sobota 25.6. 10.00 – 19.00 Tradiční hradní pouť spojená s doprovodným hudebním a divadelním programem pro děti a
dospělé.
Po ukončení celodenního programu budou probíhat noční prohlídky hradu v předem stanovené časy, které naleznete na
stránkách hradu Ledeč nad Sázavou.

Vstupné na Hradní pouť:
Plné vstupné: 50Kč
Snížené vstupné: 30Kč (děti od 6 let, studenti do 26let, senioři nad 65let, ZTP)

Vstupné na noční prohlídky:
Standartní ceny vstupného dle Vámi vybraného prohlídkového okruhu
www.hrad-ledec.cz

Zámek Loučeň
Nonstop maraton těch nejlepších zámeckých prohlídek.
Maratón speciálních prohlídek až do svítání, a pak po celou neděli. Světelno hudební show po setmění a další zábava.
Komentované prohlídky zámeckého parku a kostela Nanebevzetí Panny Marie s kastelánem zámku.
Začínáme v sobotu od 18:00 hod., cela akce trvá nepřetržitě až do neděle 18:00 hod.

Vstupné:
Plné vstupné: 220Kč
Snížené vstupné 180Kč
Rodinné vstupné: 770Kč

Rezervace vstupenek:
možnost rezervace vstupenek
www.zamekloucen.cz/online-vstupenky

Předprodej vstupenek online:
možnost zakoupit vstupenku online
www.zamekloucen.cz/online-vstupenky

Zámek Žďár nad Sázavou
Nekonečná noc na Žďárském zámku
V rámci akce Nekonečná noc na Žďárském zámku budou moci návštěvníci zavítat do prostor, které jsou veřejnosti běžně
uzavřené. Kromě netradičních prostor zažijí návštěvníci v nočních hodinách mysteriózní náladu různých zákoutí zámku. Pro
malé i velké návštěvníky budou nachystány po celé dva dny hry i nonstop otevřená expozice Muzea nové generace.

Vstupné:
Plné vstupné: 160Kč
Snížené vstupné 110Kč

Rezervace a vstupenek:
Na prohlídku je nutné si vstupenku rezervovat
www.zamekzdar.cz

Hrad Svojanov
Nekonečná noc na hradě Svojanov
Návštěvníci budou mít možnost prohlídek venkovních prostor hradu v průběhu celé noci. Možnost návštěvy hradních nádvoří,
gotické zahrady a výstupu na hradební ochozy, či na vrchol břitové věže. Návštěvníci budou moci netradičně nasvícené prostory
tajemného hradu objevovat bez průvodce po celou noc.

Vstupné:
Plné vstupné: 120Kč
Snížené vstupné 80Kč
Rodinné vstupné: 320Kč
www.svojanov.cz/kulturni-akce/

Zámek Náměšť na Hané
Z pohádky do pohádky
Připravili jsme návštěvníkům již tradiční akci, při které jsou pro návštěvníky připraveny inscenované úryvky z různých pohádek.
Předpokládáme. Že se bude jednat např. o pohádku Nesmrtelná teta, Kouzla králů. Vystupují dobrovolníci z řad občanů
Náměště na Hané a okolí. Kostýmy z fundusu zámku, bývají doplněny o kostýmy z olomouckého Moravského divadla. Pohádky
se odehrávají v přízemí a prvním patře zámku, tedy obsahují téměř celý objekt, velmi často (v případě příznivého počasí) bývá
využit i zámecký park.

Vstupné na akci:
Plné vstupné: 140,- Kč dospělí
Snížené vstupné pro: děti 3 – 15 let 70,- Kč, ZTP, ZTP/P

Rezervace vstupenek:
nutnost rezervace vstupenek

Předprodej vstupenek online:
možnost zakoupit vstupenku online
https://www.zamek.namestnahane.cz/aktuality/akce-na-zamku-1/z-pohadky-do-pohadky-675_209cs.html

Sklárna Huť Jakub Tasice
Nekonečná noc ve sklárně Tasice
V rámci nekonečné noci ve sklárně Tasice se budou moci návštěvníci podívat do běžně nepřístupných prostor této známé
Národní kulturní památky. V rámci akce proběhnou ve vybraných časech noční prohlídky. Pro návštěvníky akce bude
připraveno drobné občerstvení a možná i nějaká ta nečekaná překvapení.

Vstupné na akci:
Plné vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné pro: seniory 65Kč, děti od 8 let, studenti 45Kč
https://www.sklarnatasice.cz/aktuality/

Kladenský zámek
Benediktinská noc na zámku
Na základě příběhu z dob, kdy Kladenský zámek byl ve vlastnictví benediktýnského řádu, zavedeme návštěvníky do částí
zámku, kam obvykle turisty nevodíme. Rádi odhalíme i něco ze života několika dalších majitelů této nejstarší kladenské
architektury do jehož podoby zasáhl K. I. Dientzenhofer.

Vstupné na akci:
Plné vstupné: bude uvedeno na www.kladenskyzamek.cz

Rezervace vstupenek:
Rezervace vstupenek je možná

Předprodej vstupenek online:
Možnost zakoupit vstupenku online
www.kladenskyzamek.cz

Kostel všech svatých s kostnicí
Nezapomenutelná noční kostnice s Kostnicí
Viděli jste již krátkometrážní film Kostnice od Jana Švankmajera z roku 1970? A zajímalo by vás, jaké by bylo promítání
Kostnice přímo v Kostnici? Právě během Nekonečné noci to budete moci zažít na vlastní oči! Průvodkyně z filmu Kostnice vás
seznámí s historií tohoto unikátního místa a naše „živá“ průvodkyně tu filmovou doplní a zároveň vám řekne další perličky ze
života průvodců tohoto jedinečného místa. V rámci noční prohlídky budete mít možnost zažít noční kostnici, dozvědět se to, co
běžně nikdy neříkáme a navíc vidět film Kostnice přímo v místě jeho vzniku. Noční filmovo-zážitkovou jízdu začínáme v sobotu
25.6. v 18:00, poslední prohlídka v rámci Nekonečné noci startuje v neděli 26.6. v 8:00 ráno.

Vstupné na akci:
Plné vstupné: 300 Kč
Snížené vstupné pro: děti, seniory a ZTP 150Kč

Rezervace vstupenek:
nutnost rezervace vstupenek

Předprodej vstupenek online:
možnost zakoupit vstupenku online
https://sedlec.info/akce-a-udalosti/

Jan Stříška
Asociace nestátních otevřených památek z.s.

Sekretář asociace
736 646 516

anopa@asociacepamatek.cz
www.asociacepamatek.cz

