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Živé virtuální prohlídky Lobkowiczkého paláce
s Williamem Lobkowiczem ml.
Od neděle 6. prosince 2020 bude muzeum Lobkowiczkého paláce
zpřístupněno českému publiku během pravidelných živých virtuálních
prohlídek. Těmi bude v českém jazyce osobně provázet William
Lobkowicz mladší. Během zhruba padesátiminutové prohlídky, doplněné o
unikátní videa a fotografie, se diváci dozví mnohé o historii jedné z
nejdůležitějších šlechtických rodin českého království. Představena budou
světoznámá díla Canaletta, Brechla nebo Velázqueze, ale také hudební
partitury s vlastnoručními poznámkami Mozarta či Beethovena.
Lobkowiczovi přišli o své majetky a byli nuceni odejít do emigrace hned
dvakrát – jednou kvůli nacistům a podruhé kvůli komunistům. Poslechněte
si fascinující příběh jejich návratu do vlasti, získávání zpět zabaveného
majetku a obnovy uměleckých děl tak, aby mohla být tato sdílena se
světem. Na konci prohlídky následuje patnáctiminutová sekce, kde William
Lobkowicz ml. odpoví na dotazy diváků. Živá virtuální prohlídka v českém
jazyce je vysílána zdarma každou první neděli v měsíci od 17:00.

Lobkowiczký advent letos jinak
Vzhledem k omezením spojených s koronavirovými opatřeními není letos
bohužel možné uskutečnit pravidelné adventní trhy na zámku
v Nelahozevsi, na které jsou návštěvníci Lobkowiczkých hradů a zámků
zvyklí. Náhradou populárních trhů bude letos akce nazvaná Lobkowiczký
advent letos jinak. Na třetí adventní neděli 13. prosince od 18 hodin jsme
připravili zhruba hodinový virtuální program, během kterého budou mít
diváci jedinečnou možnost podívat se na zámky v Nelahozevsi a Roudnici
nad Labem, na hrad Střekov a do Lobkowiczkého paláce na Pražském
hradě. Připraven je osobní pozdrav rodiny Lobkowiczů, zpěv vánočních
koled fantastickým pěveckým souborem Bohemian Voice na zámku
v Nelahozevsi a v Lobkowiczkém paláci, čtení vánočních pohádek,
přednáška o historii zdobení vánočních stromků v podání kurátora
Lobkowiczkých sbírek, návštěva zámeckého vinařství v Roudnici nad
Labem, kreativní dílničky pro děti na středověkém hradě Střekov,
představení umělců a řemeslníků, kteří každoročně tvoří a prodávají
jedinečné vánoční dárky a mnoho dalšího. Akcí chce rodina Lobkowiczů
také poděkovat zdravotníkům, lékařům, sestrám a pečovatelům v domech
seniorů za jejich těžkou práci, pro které bude vyhlášena charitativní výzva
spojená s lobkowiczkým vínem. Lobkowiczký advent letos jinak bude
vysílán 13. prosince od 18 hodin.
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