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OPAVSKO 

Památky se během noci otevřely lidem

Exkluzivní 
prohlídky 

historických památek čekaly 
návštěvníky minulou sobotu, 
kdy se uskutečnila populární 
akce Hradozámecká noc. Ne-
bývale se vydařila vůbec prv-
ní Hradozámecká noc ve Štáb-
lovicích, kde místní zámek  
navštívily stovky hostů. Nemé-
ně vydařený program probě-
hl také na zámku v Hradci nad 
Moravicí.

Štáblovický zámek se popr-
vé ve své historii otevřel pro ve-
řejnost teprve před třemi týdny. 
Od té doby si jej přišlo prohléd-
nout již téměř tisíc spokojených 
návštěvníků. Po ukončení pra-
videlných sobotních prohlídek 
na zámku se zešeřilo a bylo na-
chystáno pro večerní hosty ně-
kolik překvapení. Do jeho pro-
stor se totiž postupně navracely 
postavy, které v minulosti zá-
mek obývaly. Při procházce bu-
dovou, doprovázené pouze svět-
lem svíček, se návštěvníci mohli 

setkat s osobnostmi z 16. až 20. 
století. Dveřmi z minulosti tak 
do naší doby prošla Žofie Bílov-
ská z Fulštejna, manželka Kaš-
para Rotmberka z Ketře, a od-
vyprávěla návštěvníkům příběh 
své rodiny, jež na zdejší tvrzi 
pobývala od druhé poloviny 16. 
století. Poté se svící v ruce z mi-
nulosti vystoupila Karolina Ro-
gojská z Rohožníku, manželka 
Maxmiliána Jindřicha Sobka z 
Kornic, jenž Štáblovice koupil v 
roce 1759 a mimo jiné stavebně 
rozšířil zámek do téměř dnešní 
podoby. O více než sto let zpět 
do minulosti pak příchozí po-
zvala Gisela ze Spens-Booden, 
dcera c.k. ministra spravedlnos-
ti a manželka Karla Sobek-Ska-
la z Kornic, majitele Štáblovic z 
konce 19. a počátku 20. století. 
Návštěvníci také zastihli v mo-
mentě, kdy v roce 1945 nadob-
ro opouštěl svůj rodný zámek a 
domov, Viktorina Sobek-Skala, 
posledního šlechtického majite-
le Štáblovic.

Nejmladší návštěvníci  
prohlídek přišli  
v kostýmech 

Z potemnělých zámeckých 
komnat se zpátky do součas-
nosti vraceli návštěvníci plni 
dojmů. Někteří z nejmladších se 
na setkání s historickými posta-
vami řádně připravili a sami při-
šli v kostýmech - nezadali si tak 
svým oděvem s žádnou z dam 
vystoupivších z minulosti. Zá-
žitkem byl i nasvícený zámecký 
park a zahrada, především lou-
bí v zahradní části parku skýtalo 
zajímavé pohledy a lákalo k ob-
jevování jeho krás. Nutno do-
dat, že kapacita zámeckých pro-
hlídek byla ještě před začátkem 
programu plně vyprodána a na-
plnily se i přidané časové termí-
ny. Další překvapení je připra-
veno i do budoucna, třeba spolu 
s koncem letošní turistické se-
zony. Do té doby je možné si zá-
mek a jeho park prohlédnout 
každý pátek až neděli.
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prohlídky v Hradci doprovázel vokálně-instrumentální waldorfský ansámbl.

protože tématem Hradozámecké noci v Hradci nad Moravicí byl čas, nechyběla ukázka hodin různého 
stáří, tvarů i velikostí.

tak šel čas  
na hradeckém zámku 
Speciální večerní prohlíd-

ky na téma „Tak šel čas“ byly 
připraveny na zámku v Hrad-
ci nad Moravicí. V interiérech 

byly představeny nejen hodiny, 
které se tu běžně nacházejí, ale 
i ty, které nejsou běžně k vidě-
ní. Mimo jiné třeba novoklasi-
cistní cestovní budík o průmě-
ru 24 centimetrů. Návštěvníci 
si mohli užít i noční výstup na 

Hodinovou věž a vychutnat si 
doprovodný kulturní program 
v podobě vystoupení udatných 
Rytířů Svatého Grálu. Dobo-
vou atmosféru podtrhla his-
torická hudba a nechyběla ani 
módní přehlídka.  (red)

Návštěvníci se mohli setkat s osobnostmi z 16. až 
20. století, které v minulosti štáblovický zámek 
obývaly.

Štáblovický zámek byl během večerních prohlídek slavnostně nasvícen.

první Hradozámeckou noc ve Štáblovicích navštívily stovky lidí. Kapacita 
byla ještě před začátkem programu plně vyprodána.


