
ČERVENEC – SRPEN  2017 

Vážení příznivci, přejeme Vám krásné prázdninové dny a doufáme, že i v letních měsících navštívíte některou 

z jirkovských památek nebo plánovaných kulturních akcí. 

 

16. 7. a 13. 8. v 10,00 * 11,00 * 13,00 * 14,00 * 15,00 

Kostýmované prohlídky zámku   

 
Mimořádné kostýmované prohlídky historického okruhu zámku 
Červený Hrádek v doprovodu hraběte Hrzána 
- prodej vstupenek v pokladně zámku. 
 
Vstupné: 120,- Kč / 100,- Kč dospělí,  60,- Kč děti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. 7. od 19,00 koncert Wabiho Daňka (zámecká 
louka) 
Český folkový písničkář a trampský bard. 

Civilním povoláním byl řidič záchranné služby. Mimo jiné 
je autorem jakési novodobé trampské hymny, jíž se stala 
píseň Rosa na kolejích ze stejnojmenného 
supraphonského gramofonového alba. Jeho písně 
(celkový hudební projev) jsou některými hudebními 
odborníky občas přirovnávány k americkému zpěvákovi a 
filmovému herci Krisu Kristoffersonovi. V současné době 
vystupuje v duu s Milošem Dvořáčkem. Spolupracuje 
také s legendami, jako jsou Miki Ryvola, Kapitán Kid 
nebo skupina Pacifik. V sedmdesátých letech vystupoval 
se skupinou Plížák a Vojtou Kiďákem Tomáškem. 
Přezdívku Wabi získal podle Wabiho Ryvoly, jehož písně 
hrál v mládí svým kamarádům. 

Vstupné: 150,- Kč 



26. 8. Hradozámecká noc 

 

 

Velkolepé rozloučení s létem na hradech a zámcích v záři měsíce i plamenů. 

Hradozámecká noc, která letos proběhne v noci ze soboty 26. na neděli 27. srpna, představuje památky v netradiční 
době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Osmý ročník Hradozámecké noci 
se uskuteční na více než osmi desítkách památek po celé České republice, kde vás čekají rytířská klání, kostýmované 
prohlídky, divadelní představení, koncerty a další pestrý program. 

Na zámku Červený Hrádek provedou návštěvníky středověcí páni zámku. Mimořádné prohlídky proběhnou 
v 15,30 * 17,00 * 18,30 * 20,00. 
 
Od 17,00 doprovodný program na nádvoří zámku: rytířské souboje, ohnivá show, středověká hudba 
 
Vstupné na prohlídky zámku: 100,- Kč dospělí / 50,- Kč děti -  zahrnuje i vstup na doprovodný program 
 
Vstupné na nádvoří: 40,- Kč dospělí / 20,- Kč děti 
 
 

 
 

 
 
Připravujeme: 
 
2. 9. Mistrovství ČR ve vaření svíčkové a Moravský den 
 
9. 9. Jirkovská hornická pouť (centrum města) 
 
5. 10. koncert Slza (Jirkovské divadlo) 
 
 
 

I v letní sezoně 2017 je pro ubytované  hosty na zámku Červený Hrádek a ve sportovním areálu 

Červený Hrádek připravena Karta hosta. Každý ubytovaný tak může se slevou nebo zdarma 

navštívit městské historické sklepy, městskou věž, prohlídkový okruh zámku nebo koupaliště. Do 

karty je  zahrnuto i zvýhodněné vstupné do Lezecké arény Jirkov. 

 


