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Retro slavnosti na zámku Loučeň & Připomenutí období  

70. - 80. let s Jožinem z Bažin a Ivanem Mládkem 

 

Na zámku Loučeň  se nebojí vracet do minulosti, naopak. Vzhledem k velkému zájmu 

návštěvníků z minulých let se budou konat 12.-13. května tohoto roku Retro slavnosti, které 

připomenou období 70. a 80. let. Návštěvníci se mohou těšit na spartakiádu, pivo za 1,70 Kč, 

retro-prohlídky zámku a celodenní program v duchu recese. Kdo dorazí v dobových 

kostýmech, bude mít řadu výhod. 13. května vystoupí Ivan Mládek a uskuteční se hon na 

Jožina z Bažin, kterého oblíbený hudebník vymyslel. Stejně jako historie České republiky, tak 

i zámek Loučeň prošel od svého vzniku mnoha změnami. Po smrti majitele Alexandra Thurn - 

Taxise na počátku druhé světové války se nepodařilo zámek uhlídat a koncem války byly 

interiéry zámku z části rozebrány sovětskou armádou, zčásti místním obyvatelstvem. Po válce 

sloužil zámek Loučeň jako rekreační a výukové středisko, následně jako internát a v zámeckém 

parku se konaly dětské tábory. Koncem sedmdesátých let byl zámek přestavěn na hotel. Každé 

období s sebou nese svá pozitiva i svá negativa.  

 

„Naše první Retro-slavnosti se konaly v roce 2011. Od té doby 

zaznamenáváme četné dotazy, kdy se budou opakovat. Proto 

jsme se rozhodli připomenout vtipným a zábavným způsobem 

léta vrcholného socialismu znovu,“ uvádí Kateřina Šrámková, 

jednatelka zámku Loučeň. „Vyvrcholením letošních 

víkendových Retro-slavností bude beze sporu nedělní koncert 

Ivana Mládka ve 14:00 a hon na Jožina z Bažin v 15:00. I tito 

dva beze sporu k danému období patří. Akce bude ve velkém 

stylu. Věřím, že potěší každého nadšence dob dávno minulých i 

všechny ostatní, “ dodává Kateřina Šrámková. 

 

Ti, kteří se přijdou pobavit nebo zavzpomínat na léta minulá, by 

měli být ostražití hned při vstupu. Návštěvníci zde budou muset projít přes státní zámeckou hranici, 

kterou hlídá ostražitá pohraniční stráž. Bez výjezdní doložky to nebude snadné. Prohlídka zámku 

Loučeň bude uzpůsobena letům sedmdesátým. V té době sloužil zámek jako školící středisko. Retro 

prohlídku zámku povede soudruh Vonásek, zdejší vedoucí a zdatně mu bude sekundovat soudružka 

uklízečka Kudláková, osoba na zámku nejdůležitější. Kromě retro prohlídky zámku se mohou 

návštěvníci těšit na Spartakiádu, kterou předvedou dorostenky zámku Loučeň. Secvičily původní 

skladbu z roku 1985 “Poupata”. Po celý den bude možné zakoupit v obchůdku se suvenýry tuzexové 

zboží za bony a odnést si nákup v parádní igelitce. Nebo se postavit do fronty na banány. Pivo za 1,70 

Kč čeká na všechny, kteří přijdou ve svazáckém, pionýrském nebo s odznakem BSP.  
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V průběhu celého dne budou hrát v zámeckých zahradách hity 70. a 80. let a budovatelské písně, 

očekává se také průvod květinových dětí Hipppies nebo například módní kreace kostýmů dob 

minulých. Pionýři si zase připravili řadu zábavných her, jako například skládání céček, videostop 

a další, do kterých se mohou zapojit všichni, děti i dospělí. Ani kultura nebyla v socialistické době 

opomíjena. Také na ni organizátoři retro slavností nezapomínají. Účastníci mohou shlédnout kulturní 

pásmo s recitací nebo si poslechnout socialistické reklamy. Celý den bude opravdu plný vzpomínek, 

her, kultury i hudby. V případě, že se návštěvníci budou dobře bavit a nebude se jim chtít odejít 

mohou zůstat až do nočních hodin. Večer nabídne promítání filmů na zeď zámeckého kostela, a pro 

tance chtivé diskotéku ve stylu nefalšovaných let 70-tých. 

 

Neváhejte, zapojte svoji fantazii a přijďte si zavzpomínat na dobu, dávno minulou 

 

Více informací včetně podrobného programu na www.zamekloucen.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století        

a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007 je 

přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park                  

s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý 

zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při 

příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres.  Loučeňský 

labyrint je doplněn kruhem o průměru 10m na půdoryse české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým 

symbolem a připomínkou  historie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, 

chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem uprostřed. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky 

dodává 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.  
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