Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
České dráhy a.s.
Hortus Moraviae o.s.
Město Kroměříž
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Kroměříž
Zlínský kraj

KNÍŽECÍ HOLDOVÁNÍ
OSLAVUJTE S KROMĚŘÍŽÍ 10 LET ZAPSÁNÍ ZÁMKU A ZAHRAD
ZAHRAD NA
SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Program
pátek 6.6.2008,
6.6.2008, od 20:00
na Velkém náměstí muzikál Městského divadla Brno

JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ

sobota 7.6.2008
PARNÍ VLAK MATYLDA
z roku 1904 vyjede z Kroměříže v 7:40 hod. a 10:40 hodin do Pohádkového lesa
v Divokách. V 8 hodin ve Zdounkách a v 9:30 hod. v Kroměříži se s cestujícími
a s občany setkají vzácní hosté – Jeho Excelence arcibiskup olomoucký
Theodorus Koh
Kohn
ohn a Jeho Výsost arcikníže rakouský a následník trůnu
František
František Ferdinand dÉste.
Na slávu i do pochodu zahradje c.a.k. rakouská kadetní hudba.

KNÍŽECÍ HOLDOVÁNÍ
V 11 hodin bude před zámkem otevřeno tržiště
Ve 12 hodin před zámek kočárem přijede biskup kardinál František
Serafínský z Dietrichsteinua jeho dvůr s hosty.
Před zámkem proběhne slavnostní zahájení celého odpoledne.

ZÁMEK
v tento den se prohlídka zámku kouzlem změní v procházku staletími
kroměřížské historie - potkáte se s tak významnými postavami jako
byl kardinál František z Dietrichsteina, biskup Karel Lichtenstein –
Castelkorno, při práci uvidíte architekty Tencalu i Luchese, poznáte, jaký
hrubián byl ruský car Alexandr III., a kdo by nepoznal toho pána
s licousy – přece císař pán František Josef.
A pánové u spinetu? Pssst! To je přece sám Ludwig Van Beethoven
s panem arcibiskupem Rudolfem Janem!
Vzhledem k očekávanému velkému zájmu budou prohlídky historických sálů
výhradně po zakoupení časových vstupenek v předprodeji v Domě kultury

KNÍŽECÍ HOLDOVÁNÍ
Podzámecká zahrada - hlavní program na louce u Chotkova rybníka:
13:00 šermířské představení
14:00 parfórsní hony a ostatní lovecké kratochvíle
15:00 hudba, tanec
15:30 orientální show
16:00 sokolnictví
17:00 kati

18:00 hudba, tanec
19:00 ozvěny orientu
20:00 jezdecký lukostřelecký turnaj
20:30 šermířské představení
21:00 hudba, tanec
21:30 ohnivé show

Pohádky pro děti
na louce proti vstupu do Podzámecké zahrady
14:30 staré pohádky české
17:30 pohádka

Lukostřelba
na terče pro děti i dospělé Probíhají průběžně celé odpoledne od 13:30 hod. do
Po skončení programu v Podzámecké zahradě ve 22:00 hodin :

Ohňový průvod
průvod
všech účinkujících a občanů města za zvuků bubnů a s ohňovými loučemi doprovodí
kočár s kardinálem Dietrichsteinem od zámku přes Velké náměstí ke kolonádě
Květné zahrady k závěrečnému baroknímu

Ohňostroj
(okolo 22 hod)
Vstup do Květné zahrady na ohňostroj mimořádně a výhradně původním
historickým vchodem přes prostor kolonády (od „dopravního hřiště“)
Na všechny venkovní programy doporučujeme vzít s sebou karimatky na sezení
Programy v Podzámecké a Květné zahradě jsou přístupné zdarma.

