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Manětín z á M e K

Barokní zámek je srdcem prastarého městečka v romantické 
krajině povodí řeky Střely. V interiérech je původní inventář, 
nádherná výmalba stropů nebo portrétní galerie hraběcí rodi-
ny Lažanských, unikátem je soubor třinácti portrétů služeb-
nictva v životní velikosti. Letos bude nově vystaveno cínové 
nádobí z 18. a 19. století, které se sem vrátilo po šesti de-
setiletích. Předměty jsou cenné také díky své autentičnosti, 
jelikož pochází z původního majetku majitelů zámku a je na 
nich monogram hraběnky Marie Gabriely Lažanské. 

www.zamek-manetin.cz v manetin@npu.cz v +420 373 392 283

2.–30. 6. v Karel Šafář – obrazy, grafika
18. 6. v Brahms trio Prague (housle, klavír a lesní roh) – Beethoven, 

Mendelssohn-Bartholdy, Janáček, Brahms
26. 6. v Manětínské městské slavnosti – pouť s kulturním 

programem a jarmarkem
2.–28. 7. v Jiří Suchý – grafika
30. 7. – 31. 8. v Magický Manětín – fotografie, objekty, obrazy
16. 7. v Josef Špaček a Miroslav Sekera (housle, klavír) – 

Beethoven, Korngolt, Lukáš, Saint Saens, Ysaye
20. 8. v Jan Rokyta a Liselotte Rokyta (cimbál, panova flétna) – 

Kreisler, Boulanger, Satie, Piazzolla, J. Rokyta
1. 9. – 30. 10. v Výstava obrazů a keramiky
16. 9. v Jitka Hosprová a Jaroslav Svěcený – houslový koncert
17. 9. v Ardor musicus (soprán, violoncello, cembalo) – Brány baroka 

otevřené, vokální a instrumentální hudba 17. a 18. století – 
Händel, Bach, Vivaldi

Plasy K L á Š t e R

Letos ve znamení 350. výročí narození opata Evžena Tyttla – 
po 230 letech se do kaple sv. Bernarda vrátí Tyttlův barokní 
tabernákl. Unikátem je dokonalý podzemní vodní systém kvů-
li stavbě v bažinaté půdě meandru řeky Střely. Areál kláštera 
je celoročně volně přístupný, je zde naučná stezka a několik 
cyklotras. Správa kláštera nabízí školním skupinám speciál-
ní prohlídky i odborné semináře ve studijním depozitáři. Te-
matické prohlídky cyklu Monastýrování jsou připravovány ve 
spolupráci s kláštery Kladruby, Teplá a Zlatá Koruna.

www.klaster-plasy.eu v plasy@npu.cz v +420 373 322 174

8. 7. v Rajská filmová noc – filmové promítání na rajském dvoře
24.–25. 6. v Cisterciácké noci s Hornobřízskými – noční hrané 

prohlídky
16.–17. 7. a 13. 8. v Vodní systém budovy konventu – speciální 

prohlídky, rezervace nutná
29. 7. a 19. 8. v Rajská filmová noc – filmové promítání na rajském 

dvoře
5.–6. 8. v Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám – volně přístupný 

konvent a hra
13.–14. 8. v Pouť Na Královnu – pouť s jarmarkem a doprovodným 

programem
2.–3. 9. v Cisterciácké noci s Hodovízskými – noční divadelní 

prohlídky, rezervace nutná
24. 9. v Monastýrování aneb klášterní vzdělávání a lékárenství – 

tematické prohlídky
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Kynžvart z á M e K

Správa zámku ukáže část Starého zákona z devátého století, 
rukopisy z 12.–14. století, Magdeburskou kroniku z roku 1525 
nebo unikáty ze souboru daguerrotypií. K hlavnímu okruhu je 
nově připojena kaple sv. Antonína. Návštěvníci letos poprvé 
uvidí přípravnu s rodinným porcelánovým servisem Metter-
nichů a část rozsáhlé sbírky starých mincí. Na velkém rybníku 
v parku v létě zakotví loďka k vypůjčení. Na Kynžvart přibyly 
pro návštěvníky úložné skříňky a dětský koutek.

www.zamek-kynzvart.eu v kynzvart@npu.cz v +420 354 691 269

10. 7. v Piknik s hudbou na ostrůvku na rybníku v parku, k poslechu 
hraje Chebské trio

5.–6. 8. v Noční prohlídky se speciálním programem, rezervace 
nutná

19. 8. v Chopinův festival – večerní koncert lázeňského festivalu
27. 8. v Hradozámecká noc – unikáty z depozitáře a trezoru, koncert 

v kapli
28. 9. v Pétanque na zámku – tradiční akce i pro začátečníky
22. 10. v Snow Film Festival – celovečerní pásmo filmů o zimním 

sportování
10.–11. 12. v Vánoce na zámku – prohlídky oživené vánočními 

vůněmi a perličkami ze života majitelů

www.zamek-becov.cz v becov@npu.cz v +420 353 999 394

15. 7. v Oslava dvacátého výročí otevření zámku
15.–17. 7. v Bečovské mumraje – historické slavnosti na náměstí 

a Bečovská hudební noc – divadelní představení, průvod, tržiště, 
mistr kovář, loutkáři a kejklíři, tanečníci, repliky chladných zbraní

15.–16. 7. a 9.–10. 9. v Dobrodružství vápna a písku – technologie 
obnovy hradu v praxi

19. 8. a 27. 9. v Staré časy na Bečově – hrané noční prohlídky 
s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera, v běžně 
nepřístupných částech areálu, možnost prohlídky hradu

21. 8. v Putování po erbech – komentované prohlídky hradu 
zaměřené na heraldiku

22.–24. 7. v Degustace současných vín s prohlídkou depozitáře 
a „tekutého pokladu“

10. 9. v Festival Svatba jako z pohádky a festival folkloru
24. 9. v Na cestách s Karlem IV. – komponovaný program připravený 

edukačním centrem Telč 

Valeč z á M e K

Zámecký areál zdobily sochy z dílny sochaře Matyáše Bernarda 
Brauna představující alegorie lidských vlastností a postavy z řec-
ké mytologie. Originály 28 soch byly po ničivém požáru v roce 
1976 přemístěny do lapidária kláštera v Kladrubech. V zámec-
kém parku je dnes 17 kopií soch, Marnivost, Lstivost, Skromnost, 
Filozofie, Básnictví, Polyhymnia a sousoší Dionýsos a Persefona 
bylo odcizeno v  letech 2003 a  2004. Zámek nabízí ubytování, 
plně vybavený sál k pronájmu, celoroční provoz, noční prohlídky 
s lucernou i příjemné zázemí díky infocentru a kavárně Prádelna.

www.zamek-valec.cz v valec@npu.cz v + 420 353 399 731

do 28. 10. v Jihočeši se představují – výstava volného sdružení 
umělců jižních Čech

4.–6. 8. v Povaleč – 11. ročník svobodného multižánrového festivalu
6.–9. 9. v Dny evropského dědictví – ke vstupu do zámku přístup 

i na vyhlídku letohrádku 

Bečov H R A D  A  z á M e K

Hrad a zámek v Bečově je součástí Lucemburského roku 2016. 
Komponovaný program Na cestách s Karlem IV. připravilo me-
todické centrum pro vzdělávání na památkách v Telči. Novinkou 
v prohlídkové trase je replika korunovačních klenotů Karla  IV. 
a aplikace do mobilních telefonů vytvořená pro děti jako dopl-
něk k běžné prohlídce zámku. Aplikace je i zvuková a díky her-
ním prvkům na trase pomůže přiblížit význam expozice i těm 
nejmenším návštěvníkům.

Zámecký park ve Valči
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