Dívčí Kámen

platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014

Určeno veškerým kulturním vystoupením

Foto: Petr Znachoř

Nabídka na využití prostor
zříceniny hradu

Cílem je poskytnout výjimečnou
scénu pro nezapomenutelné
zážitky účinkujících i publika
v prostorách zříceniny hradu
přímo pod širým nebem.
K dispozici je celý prostor hradu
a přilehlý latrán pod hradem.
Je vhodný pro představení,
workshopy, výstavy, performance
apod., tedy pro jakoukoli
uměleckou tvorbu.
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Foto: Martin Kůs a Jan Dolan – Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.

Nabízíme možnost
prezentace uměleckých aktivit
v netradičním prostředí hradu
Dívčí Kámen amatérským
divadelním souborům,
začínajících umělcům, školním
dramatickým kroužkům,
uměleckým školám a veškerým
dalším umělecky zaměřeným
spolkům a jejich aktivitám.

Hrad Dívčí Kámen

je monumentální romantická zřícenina
rozprostřená na vysoké skále v překrásné přírodě
nad soutokem Křemžského potoka a řekou
Vltavou mezi městy České Budějovice a Český
Krumlov.
Spojením skalního útvaru, meandrujících
vodních toků i zásahu člověka je tato oblast
velmi pestrá z botanického i zoologického
hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena
přírodní rezervací, která je zároveň součástí
CHKO Blanský les.
Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe
dochovaných středověkých památek v České
republice.
V prostorách hradu jsou pravidelně pořádány
koncerty, historická, šermířská a divadelní
vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy.
www.mapy.cz/s/9Ngm
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• Za využití prostor neúčtujeme v tomto roce žádný
poplatek, NAOPAK!
• Prvních 5 přihlášených souborů odměníme bonusem
2 000 Kč!
• Pro prvních 5 přihlášených souborů, které budou
ochotny předvést představení pro děti z MŠ či 1. stupně
ZŠ, máme rovněž bonus ve výši 2 000 Kč za vystoupení.
Tyto bonusy nelze slučovat.
• Po vystoupení je možné vybírat do klobouku.
Co vyberete, je vaše. U představení pro MŠ a ZŠ jiná
drobná kompenzace.
Další informace při osobním či telefonickém jednání.

Kde a kdy:

Program si můžete zorganizovat v prostoru téměř celého
areálu a v libovolném čase. Obojí podle dohody.

Propagace:

Můžeme zajistit propagaci na webových stránkách
a facebooku hradu, v regionálních periodikách,
internetových portálech propagující akce v ČR a případně
i v dalších médiích.
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Foto: Martin Kůs a Jan Dolan – Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.

Co nabízíme – výhody využití hradu:

ava

E49

Možnosti ubytování

E55

Případné ubytování/přenocování je možné, je však nutné projednat ho individuálně.

Stravování:

Vzdálenost:
z Českých Budějovic 17 km
z Českého Krumlova 13 km

Vlastní. Nejjednodušší je opečení vlastních buřtíků nad ohněm.
Ohniště s posezením je k dispozici. Veřejné stravování je nejblíže
v restauraci Hamr cca 400 m od hradu. Možná je kombinace obojího.

Kámen

Doprava:

143

Nejpříhodnější je využití vlaku – viz. http://jizdnirady.idnes.cz
– trasa České Budějovice-Třísov nebo Český Krumlov-Třísov.
V Třísově je železniční zastávka, od níž vede značená cesta
ke hradu – vzdálenost cca 1,5 km.

Parkování:

39

Pro osobní automobily nebo autobusy můžete využít parkoviště v Třísově
u železniční stanice – viz. www.mapy.cz/s/9Ngc
Možnost vjezdu doprovodného vozidla až k hradu od parkoviště v Holubově.

Sociální zázemí:

Krumlov
a
av

5

39

Vlt

Pod hradem v čistotě udržovaná Tio-Toi mobilní toaleta,
v těsné blízkosti je Křemežský potok, cca 500 m od hradu
je přístupná řeka Vltava. Romantika každým coulem :-)

E55
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Máte-li zájem na využití prostor hradu, vyplňte prosím nasledující on-line formulář
https://docs.google.com/forms/d/13Mq97Y6tg0TeScR0aDwf0Wd_GOzLK230Ge233Xw7nJw/viewform?usp=send_form

nebo nás kontaktujte přímo.
Pokud se Vám naše nabídka líbí a víte o někom z Vašich kolegů či přátel, kteří by mohli mít
zájem o pořádání podobné akce, přepošlete mu prosím tuto nabídku. Děkujeme!

Kontakt:

Ing. Zdeňka Tučková – provozovatelka hradu
tel.: +420 775 213 959
e-mail: zdenka.tuckova@divcikamen.cz

Foto: Aleš Motejl

Více o hradu na:
www.facebook.com/divcikamen.cz
www.divcikamen.cz

