ZDARMA

Číslo 1 - vyšlo v dubnu 2012

Přečti pozorně každé slovo tohoto kurýra
a informuj o něm nejméně 5 dalších lidí. Můžeš tak
změnit svůj život a do počátku navíc vyhrát
pouze za pozorné čtení 10 000 Kč.

Ano, my všichni můžeme
Hrad i Kurýr může být nás všech
Hradní Kurýr býval vždy ten nejodvážnější, nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější posel důležitých zpráv a výměny
informací. Hrady bývaly a dosud jsou důležitými místy lidské civilizace. Je na nich blízko k odkazu předků. Jsou vždy
umístěny v místech s pozitivní energií, kde lidé vždy získávali a získávají novou sílu, nové naděje, nové myšlenky,
nové jistoty. Proto je zde dobře zvláště dětem, proto jsou zde pobyt i zábava zvláště příjemné, proto se zde daleko
lépe smlouvají obchody a nové mezilidské vztahy.
od 11.00 hodin se lze zúčastnit
CELODENNÍCH
HRADNÍCH RADOVÁNEK (pokaždé jiných) jako programu pro
rodiny s dětmi, prohlídky hradu
s hudebním překvapením zakončené od 20.00 hodin večerní diskotékou pod širým nebem
(nebo v atraktivních hradních

www.hrad.biz
Nepřehlédněte:
Získejte hrad a zámek!
Hradní radovánky 28. 4.
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www.zamekkounice.cz

Kulturní památka ČR - Hrad a zámek Dolní Kounice z r. 1330,
patří k nejstarším hradům v ČR - je starší než Karlův most,
Karlova univerzita i Svatovítská katedrála v Praze. Jeho majitelé i
sám hrad a zámek prošli stejně pohnutými a dramatickými osudy
a událostmi jako náš národ. Je místem, kde podle pověsti došlo
k usmíření Moravanů a Čechů, v závěru nelítostné a nerozhodné
bitvy v nedalekých Loděnicích o trůn českých a moravských zemí.
Je ideálně dopravně umístěn do 15 minut jízdy z Brna,
1,5 hod. od Bratislavy a Vídně, 2 hod. od Prahy. Leží v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR s vynikající vinařskou pověstí. Z Brna je dostupný veřejnou hromadnou dopravou takto:
Tramvají č. 2 na konečnou do Modřic a odsud autobusem č. 512 do
D. Kounic, nebo z Brna hl. nádraží vlakem směr Moravské Bránice, kde přestoupíte na autobus č. 154 do D. Kounic, nebo z Bránic
pěšky krásnou procházkou kolem řeky asi 4 km. Podrobnosti na
www.idos.cz. Vlastní dopravou nejlépe z Brna směr Rajhrad, Mikulov, Znojmo. První exit za Rajhradem z dálnice na Bratčice, dále
Němčičky, Pravlov, D. Kounice. Dá se jet i mimo dálnici kolem
Rajhradu, nebo přes Ořechov a Mělčany. Z hradu pak lze konat
krásné výlety na blízká Mušovská jezera, Věstonické vykopávky,
Pálavu a další.
Již dnes si lze na hradě téměř každý den pronajmout část
nebo celý hrad a uspořádat svatbu, firemní školení nebo prezentaci, narozeniny, křtiny, promoce, nebo cokoliv jiného, neboť jen
těžko někde lze najít takové nevšední prostředí a zážitky.
Každý víkend od 28. 4. do 30. 9. od 10.00 do 17.00 hodin se lze
zúčastnit prohlídek hradu, prohlídek výstav obrazů a fotografií a
dalších programů.
Každý měsíc (sobota 28. 4., 19. 5., 16. 6., 21. 7., 25. 8. a 8. 9.)

sklepeních). Diskotéky na hradě se konají v termínech 28. 4.,
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 28. 7., 25. 8., 8. 9.
Podrobnosti a změny ve všem dění na hradě lze najít na
www.zamekkounice.cz, nebo www.hrad.biz.
Hrad a zámek a přilehlé podhradí jsou postupně opravovány a zprovozňovány s cílem zde postupně vybudovat mezinárodní obchodní
a společenské centrum a významnou oblast cestovního ruchu.
Je možné jmenovat mnoho příkladů, kdy iniciativa jednotlivců
a skupin kolem nich, podporovaná stále dalšími přicházejícími a
zapojujícími se dala vzniknout dodnes významným aglomeracímPražský hrad v Praze, Hrad Tábor v době husitské, Baťa ve Zlíně
a Škoda v Plzni, Silicon Valley v USA atd.
Současní majitelé hradu a zámku mají zájem soustředit kolem
hradu firmy, jednotlivce, zájmová sdružení, zkrátka vás všechny a udělat z jejich hradu, HRAD NÁS VŠECH. Není důležité kdo
co vlastní, ale kdo co a jak užívá a rozvíjí.
Obdobně jak jsme viděli v českých filmech Pekařův císař a Hej
rup. Záměrem je společnými aktivitami a každý podle svých možností, vytvářet nové příležitosti pro rozvoj a uspokojování potřeb
a zájmů zúčastněných, potřebné výnosy pro další obnovu a rozvoj
hradu i pro vznik nových pracovních příležitostí.
Obchod, výměna informací, kultura, zábava, cestovní ruch, gastronomie, vzdělávání, reklama ale i opravy a výstavba. To jsou
všechno činnosti, které patří k dynamicky se rozvíjejícím oblastem
ekonomiky světa. Pro všechny tyto obory se na hradě vytváří prostor k uplatnění. O tom všem vás chceme Kurýrem informovat
a usnadňovat tak vaše zapojení, aby slovo krize, nezaměstnanost,
nuda, hledání smyslu života, osamělost, ztráta vize byly stále více
pouze cizími slovy.
V. S.

SOUTĚŽTE O VÍCE NEŽ 80 TISÍC KORUN
Sdružení firem kolem Hradu a zámku Dolní Kounice a Hradního Kurýra vyhlašuje pro rok 2012 tyto soutěže: Soutěž čtenářů Hradního Kurýra o 10 000 Kč. Soutěž o nejlepší amatérskou hudební skupinu,
kdy vítěz získá titul Hradní hudební skupina roku 2012 dotovaný bonusem 12 000 Kč a zařazením mezi zvané na honorované hradní akce. Soutěž o nejlepší amatérský taneční soubor o titul Hradní taneční soubor
roku 2012, dotovaný částkou 12 000 Kč a zařazením mezi honorované účastníky hradních akcí. Soutěž o nejlepší šermířskou skupinu dotovanou odměnou 12 000 pro pěší a jízdní 15 000 Kč s povýšením vítězů
mezi rytíře Řádu zlatého lekna. Soutěž o nejlepšího baviče dotovanou částkou 8 000 pro vítěze, titulem Hradní bavič r. 2012 a angažmá pro hradní akce.
Podrobnosti jak se zúčastnit naleznete na str. 8.

