
Festival Hrady CZ uzavře svou letošní česko-moravskou tour na Bezdězu, 
vystoupí zde Richard Müller, Mig 21 či Arakain a Lucie Bílá  

 
 

 
Mig 21 na festivalu Hrady CZ 

 
Hudebně-kulturní festival Hrady CZ se blíží do svého letošního finále a svou česko-moravskou 
tour uzavře v pátek a sobotu 1. a 2. září na Bezdězu. Po dvanácti letech se na festival vrátil Richard 
Müller, který hrál na prvním ročníku festivalu a zcela poprvé v historii si zde mohou fanoušci vychutnat 
koncert Arakainu a Lucie Bílé. Dále zde vystoupí Mig 21, Tomáš Klus, Mandrage, No Name, 
Horkýže Slíže nebo kapela Olympic a další interpreti a kapely. Festival se pak přesune na 
Slovensko, kde svou šňůru zakončí 9. září pod názvem Slovenské hrady na hradě Červený Kameň 
nedaleko Bratislavy. 

 
Richard Müller si hraní na festivalu Hrady CZ užívá. "Když jsem se dozvěděl, že budeme 
koncertovat na Hradech CZ, opravdu mě̌ to mimořádně̌ potěšilo. Jednak proto, že Hrady CZ mají 
vysoké renomé, a také proto, že jejich atmosféra je kouzelná a pohádková," říká zpěvák, který na 
festivalu zahraje novinky z alba 55 i osvědčené hity. "Víme, že lidé chtějí slyšet svoje pecky a my 
jim ty pecky chceme dát," dodává Müller. Zcela poprvé na festivalu letos vystupuje Arakain a 
Lucie Bílá. "Arakain je moje první hudební láska, jsem s nimi šťastná – ať již na Hradech CZ, kde je 
úžasná atmosféra, nebo kdekoli jinde. Díky nim mám úžasné publiku, železné hlasivky a cítím se 
slavná," říká Lucie Bílá. "Jsem ráda za příležitost, že se můžu na Hrady i památky letos konečně 
podívat," dodává zpěvačka. V pátek se areál festivalu v podhradí otevře v 16 hodin a program 
proběhne stejně jako v sobotu na dvou pódiích. Dále zde zahrají Vladimir 518, Vypsaná fixa, 
Rybičky 48 nebo Visací zámek. Mezi devátou a půl desátou večerní se uskuteční tradiční 
festivalový karneval s vyhlášením nejlepších masek, každý, kdo přijde v masce, dostane dárek. 
V sobotu bude festivalový areál Bezdězu otevřen od půl jedenácté dopoledne a návštěvníci se můžou 
těšit na Xindla X, Wohnout, Sto zvířat, Portless nebo Annu K. Partnerem festivalu, na kterém 
můžou návštěvníci dále vidět také například rappera Majka Spirit + H16, kapely Smrtislav, nebo 
The Agony, je i letos Národní památkový ústav. Festivalová vstupenka tak tak zahrnuje vstup na 
prohlídkové okruhy jednotlivých památek zdarma, Národní památkový ústav navíc letos vyhlašuje 
fotosoutěž pro návštěvníky festivalu o nejlepší fotku "festivalového" hradu. Až do 10. září 
mohou návštěvníci posílat své fotky hradů vyfocené na festivalu Hrady CZ na 
klickpamatkam1@gmail.com. Autoři deseti nejlepších fotek získají volnou vstupenku, kterou lze bez 
časového omezení jednorázově využít na vstup do jakéhokoli objektu ve správě NPÚ. Seznam 
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těchto objektů lze nalézt na www.npu.cz Na základě pozitivních ohlasů budou i letos na festivalu 
Hrady CZ v provozu VIP Hradní kempy s nadstandardními festivalovými ubytovacími službami za 
poplatek. VIP Hradní kempy jsou bezpečné, oplocené, hlídané a osvětlené areály s nonstop recepcí a 
úschovnou, možností dobití mobilů, nákupu potravin a nápojů, sprchami s teplou vodou, umývárnami 
a sociálním zařízením. Letos poprvé přibydou splachovací toalety. Stanová městečka zdarma i 
nadále zůstávají, zde bude k dispozici sociální zařízení, pitná voda a koše na odpad. Na Bezděz se dá 
dojet individuálně i vlakem, výstupní stanicí je Bezděz. Areál se nachází na okraji obce, zhruba tři 
kilometry od stanice vlaku. 
 
Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (14. - 15.7.), na Kunětické hoře v 
Pardubickém kraji (21. – 22. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (28. – 29. 7.), v Rožmberku nad 
Vltavou v Jihočeském kraji (4. – 5. 8.), na Bezdězu v Libereckém kraji (1. - 2.9.), na Veveří v 
Jihomoravském kraji (11. - 12.8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (18. - 19.8.), na 
Bouzově v Olomouckém kraji (25. - 26.8.) a na slovenském hradě Červený Kameň (10. 9.). 
Vstupenky na festival na oba dny lze zakoupit online na http://www.ceskehrady.cz/cs/vstupenky/ 
do dne před akcí za 820 korun, na místě pak za 890 korun. Vstupné na pátek v předprodeji do dne 
před akcí za 400 korun, na sobotu za 520 korun, na místě pak za 450 a 590 korun. Připravené jsou 
slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Vstupenky do VIP Hradních kempů jsou v předprodeji online jako 
balíček s permanentkou a VIP kempem na dva dny pro 1 osobu za 1100 korun do dne před akcí a za 
1200 korun na místě. VIP kemp samostatně na dva dny pro 1 osobu pak za 350 korun do dne před 
akcí a za 400 korun na místě, vstupenky do VIP kempu na den pak budou v prodeji pouze na místě, 
pokud nebude kapacita areálu vyprodána. Na místě budou k dispozici také dětské vstupenky do VIP 
kempu za 100 korun, děti do výšky 1 metr mají vstup do VIP kempu zdarma. Vstupenky na festival 
na Slovensku lze zakoupit na http://www.slovenske-hrady.sk/ do 30. června za 19 eur, do 8. září za 
22 eur a na místě za 25 eur, slevy mají děti, ZTP/P a senioři. Více na http://www.hradycz.cz/, 
http://www.ceskehrady.cz/, http://www.moravskehrady.cz/ a http://www.slovenske-hrady.sk/ 
 
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA BEZDĚZU:  
Smrtislav, Vladimir 518, Olympic, Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa, Visací zámek, Rybičky 48, The 
Agony, Mandrage, Portless, Majk Spirit + H16, Anna K., Arakain & Lucie Bílá, Mig 21, Xindl X, Sto 
zvířat, No Name, Wohnout, Richard Müller, Tomáš Klus 
 
DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA: 
9.9. Červený Kameň (Slovensko) 
 
Kontakt PR a tiskový servis: 
Martina Reková 
martina.rekova@4press.cz 
tel. 731 573 993 
Klára Mixová 
klara.mixova@4press.cz 
tel. 731 514 462 
 
Organizátoři: 
Nedomysleno, s.r.o. 
www.nedomysleno.cz 
Riff Raff, s.r.o. 
www.riffraff.cz 
 
Line-up  
Bezděz 1. - 2. září 
Pátek 1. září 
areál otevřen od 16:00 
Jack Daniel's stage 
17:30 - 18:00 Smrtislav 
19:00 - 20:00 Vladimir 518  
21:30 - 22:30 Olympic 
23:30 - 00:30 Horkýže Slíže 
 
Kooperativa Zelená stage 
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18:00 - 19:00 Vypsaná Fixa 
20:00 - 21:00 Visací zámek 
21:00 - 21:30 vyhlášení karnevalových masek 
22:30 - 23:30 Rybičky 48 
 
Sobota 2. září 
areál otevřen od 10:30 
Jack Daniel's stage 
11:30 - 12:00 The Agony 
13:00 - 14:00 Mandrage 
15:00 - 16:00 Portless 
17:00 - 18:00 Majk Spirit + H16 
19:00 - 20:00 Anna K. 
21:00 - 22:00 Arakain & Lucie Bílá 
23:00 - 24:00 Mig 21 
 
Kooperativa Zelená stage 
12:00 - 13:00 Xindl X 
14:00 - 15:00 Sto zvířat  
16:00 - 17:00 No Name 
18:00 - 19:00 Wohnout 
20:00 - 21:00 Richard Müller  
22:00 - 23:00 Tomáš Klus 
 

 
 
 


