
Karlštejn h r a d

gotika – Karel IV. – Mistr Theodorik – Kaple sv. Kříže – neogotika 

Gotický hrad založený Karlem IV. roku 1348, místo uložení ko-
runovačních klenotů a svatých relikvií. Výpravná výstava Karl-
štejnského pokladu přiblíží kulturu odívání, stolování a módu 
u dvora v době vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Hrad bude 
centrem Hradozámecké noci. Hrad je otevřen veřejnosti celoroč-
ně. Rezervace vstupenek na +420 311 681 617.

Krakovec h r a d

Jan hus – dvorní huť – gotický zámek – arkýřová kaple – zřícenina

Hrad Krakovec je jedním z vrcholů vývoje české hradní architek-
tury 14. století. Na začátku července zde proběhne tradiční boho-
služba a koncert k památce Jana Husa, letos si také připomeneme 
600. výročí upálení Jeronýma Pražského. O prázdninách budou vy-
psány noční prohlídky. Hrad se letos dočká dokončení experimen-
tálního zastřešení nejcennějších částí hradu. Aktuální program 
sledujte na webu, průběh stavby mohou ovlivnit zpřístupnění.

Konopiště z á M e K

historismus – d’este a Chotková – růžová zahrada – zbrojnice 

Konopiště koupil následník rakousko-uherského trůnu arcivévo-
da František Ferdinand d´Este a zvolil ho za své rodinné sídlo. 
V bývalé barokní oranžerii umístil svoji kolekci svatých Jiří, zalo-
žil Růžovou zahradu a skleníky pro cizokrajné rostliny a pokračo-
val v tradici chovu medvědů. Letos na zámku připomenou sto let 
od úmrtí císaře Františka Josefa I. Vždy poslední čtvrtek v měsíci 
je od 18 hodin přednáška.

www.hradkarlstejn.cz v karlstejn@npu.cz v +420 311 681 695

celoročně v Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV. – 
výstava v konírně k 700. výročí narození Karla IV.

červenec a srpen v každé pondělí v Posvátné prostory večerního 
Karlštejna  každou středu v Večerní putování hradem 
s překvapením (na rezervaci) v každý pátek v Filmové léto –
promítání v areálu radnice na Karlštejně

1., 2., 8., 9., 22.–23., 29.–30. 7., 5.–6. 8. v Noc na Karlštejně – deset 
představení muzikálu 

15.–16. 7. a 12.–13. 8. v ať žije král! ať žije císař! aneb životem 
Karla IV. – noční prohlídky (na rezervaci)

27. 8. v hradozámecká noc s programem a prohlídkami skoro 
přes celou noc – přivítání Karlem IV., císařovnou Eliškou 
a Petrarcou, skupina Krless, šermíři a fakíři, půlnoční 
překvapení, promítání filmu Noc na Karlštejně

10. 9. v Musica Bohemica – pocta Karlu IV. – koncert
24.–25. 9. v XX. Karlštejnské vinobraní – slavnost vína s bohatým 

programem za přítomnosti Karla IV. a jeho dvora, podrobný 
program na webu hradu 

říjen v zpřístupnění 13. komnaty, bývalého fraucimoru 
11. 11. v Slavnost Svatomartinského vína – přednáška, cimbálová 

hudba, ochutnávka karlštejnských vín v restaurantu U Janů

www.hrad-krakovec.cz v krakovec@npu.cz v +420 313 549 302

5. 7. v Bohoslužba Církve československé husitské
16. 7. v Pohádky z kufříku
16. 7. v dílna voskové batiky z Jávy – staletá tradice zdobení látky 

rozehřátým voskem v praxi
30. 7. v Ora Pro Nobis s Oldřichem Janotou – koncert vokální akustické 

kapely 
27. 8. v hradozámecká noc – promítání filmu natáčeného na Krakovci 

a další program

střední 
Čechy
hrady a zámky
kulturní program

2016
+ Sychrov 
+ hrubý rohozec

Březnice z á M e K

středověká tvrz – renesance – tajná svatba – synagoga – hudba

Renesanční zámek vznikl přestavbou středověké tvrze. Je zde 
skvostná renesanční zámecká knihovna, významná raně barokní 
kaple a jedinečná bylinková zahrada připomínající slavné obdo-
bí renesance. Správa zámku zajišťuje provoz nedaleké synagogy 
v židovské čtvrti Lokšany. Stálá expozice přibližuje tradiční ži-
dovskou vzdělanost v českých zemích do roku 1848. Návštěvníci 
mohou získat slevu na vstupném při návštěvě zámku a synagogy 
zároveň.

hořovice z á M e K

baroko – Sluneční brána – Braunovy sochy – hry a hračky aristokratů 

Původně barokní sídlo hrabat z Vrbna získal v 19. století hessen-
ský kurfiřt Fridrich Wilhelm. Bohatě vybavené interiéry představí 
reprezentační prostory i pokoje služebnictva, soukromá apartmá 
i hry a hračky malých aristokratů – nejrůznější panenky, desko-
vé hry, hlavolamy, ale také velký model železnice. Na zámku je 
útulná kavárna. Zámek je již čtvrtým rokem opravován, letos je 
restaurována freska nad vstupním schodištěm.

www.zamek-horovice.cz v horovice@npu.cz v +420 311 512 479

5.–6. 7. v Komorníci slečny Cecílie – noční divadelní prohlídky, 
rezervace doporučena

27. 8. v hradozámecká noc – netradiční noční prohlídky bez průvodce
28. 8. v Mše svatá k uctění Panny Marie Čenstochovské
3.–4. a 10.–11. 9. v dny zámecké kuchyně s ukázkou vaření dle 

dobových jídelníčků a výstavou stolničení na panských sídlech

Točník a Žebrák S O u h r a d í

Václav IV. – velký sál – zřícenina – rozhledna – medvědí sourozenci

Spolu se starším hradem Žebrákem tvoří Točník nejlépe do-
chované české souhradí, je dokladem vyspělého stavitelského 
umění hutě Václava IV. a stal se domovem medvědů Agáty a Mar-
tina. Do Lucemburského roku se Točník zapojil červencovou akcí 
Ve znamení ledňáčka a výstavou o umění boje. Ve věži Žebráku 
jsou výstavy a je zní krásný výhled.

www.hrad-tocnik.cz v tocnik@npu.cz v +420 311 533 202

celoročně v Výstava Bellifortis aneb Ten, kdo je silný ve válce – 
modely a rukopisné vyobrazení vojenské a bojové techniky. 
Šestnáct panelů s výňatky z unikátního středověkého rukopisu 
Conrada Kyesera, v němž jsou shrnuty poznatky doby, a to 
nejen z oblasti válečnické, ale také z řady další oblastí lidské 
činnosti. Pozoruhodný ilustrovaný rukopis vznikal na hradě 
Žebráku a autor jej věnoval Václavu IV.  
Expozice je součástí Lucemburského roku.

do konce srpna v Netopýří pozorovatelna – ve sklepě Královského 
paláce můžete pozorovat přenos z netopýřího úkrytu 

5.–6. 7. v Ve znamení ledňáčka aneb Na dvoře Lucemburků – příjezd 
krále s družinou, klání rytířské, kejklíř a kouzelník, popravčí, 
zvířectvo hospodářské i psí smečka, dravé ptactvo, výcvik 
stráží hradní posádky, střelba z luku a kuše, lazebnice, mistr 
řezbář, kovář, soukeník, svíčkař a další řemeslníci, dobré jídlo 
a pití.  
Akce je součástí Lucemburského roku. 

17. 7. v Čtyři ženy Karla IV. – Kvaternita neboli čtvernost času – divadlo 
s Janem Potměšilem, dramatizace naučného vyprávění 
o vztazích Karla IV. s jeho postupně tragicky umírajícími 
manželkami

13. 8. v Okořská garda – oživený hrad, šerm, divadlo, tržiště 
17.–18. 9. v Indiáni na Točníku – indánská akce hlavně pro děti, dílny, 

tanec, peří

www.zamek-breznice.cz v breznice@npu.cz v +420 318 682 179

do 31. 10. v František Josef I. – Mým národům – výstava z doby 
panování císaře

do 31. 10. v Tajemné bytosti brdských lesů – výstava ve sklepení zámku
červenec v výstava fotografií I. Kaiserová – ve výstavní baště
17. 7. v Loughborough endowed School (GB) – koncert na nádvoří 
srpen v Třikrát jinak – společná výstava J. Berana, R. Pausche, 

T. Thornhauge v baště
13. 8. v Letní zámecký bál – Pražský salónní orchestr a S. Nálepková 

(j. h.) – nádvoří zámku 
27. 8. v hradozámecká noc – historický příběh v podání skupiny Exulis 

Brno, noční oživené prohlídky
10. 9. v Varhanní koncert A. Bárty v zámecké kapli 
24. 9. v duo Bretas–Kevorkian (Bra): four hands piano recital – 

hudební sál zámku
8. 10. v České trio (klavír, violoncello, housle) – hudební sál zámku
4. 11. v džezvica – balkánská hudba v hudebním sále zámku 
10. 12. v Codex temporis a Musica podberdensis – adventní koncert 

v hudebním sále zámku
10. 12. v advent – Pálffyovský betlém, vánoční program

www.zamek-konopiste.cz v konopiste@npu.cz v +420 317 721 366

do 21. 9. v každou druhou středu večer v večerní prohlídka
23. 7. a 10. 9. v Večerní prohlídky parku a skleníků v Růžové zahradě 
1. 7. v Výročí 116 let od svatby F. F. d‘este a Žofie Chotkové – přehlídka 

svatebních agentur ve svatebním salonku
22.–24. 7. v Klub vojenské historie Carnivora – setkání 

C. a K. jednotek, dobový vojenský tábor, polní ležení 
s kuchyní, výcvik a promenády

6.–7. 8. v Slavnost ovocných knedlíků – oblíbené jídlo zámeckého 
pána k ochutnání pro všechny

27. 8. v hradozámecká noc
28. 9. v Prohlídka věže Václavky
21. 11. v Sté výročí úmrtí Františka Josefa I. – přednáška v expozici
26. 11. v adventní čas skleníků v Růžové zahradě
3. 12. v Čertovské sklepení
10. 12. v adventní prohlídka zámeckých komnat

Křivoklát h r a d

gotika – přemyslovský hvozd – sídlo knížat a králů 

Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých králů, je-
hož podobu utvářeli Přemyslovci, Lucemburkové i Jagellonci. Na 
Křivoklátě bude od počátku června postupně vystaveno všech 
devět svazků faksimile bohatě iluminované Bible Václava  IV. 
a  život za vlády Lucemburků přiblíží také tematické prohlídky 
a divadlo. Hrad je otevřen veřejnosti celoročně.

www.krivoklat.cz v krivoklat@npu.cz v +420 313 558 440

do konce září v Lucemburkové na Křivoklátě (noční prohlídky) 
celoročně v Výstava Bible Václava IV. a promítání dokumentu Útěk 

do Křivoklátských lesů
2. 7. v Koncert XIII. století – gothic-rocková hudba
2.–4. 7. v Obsazení Křivoklátu švédským vojskem – ukázky 

táborového života a další program
15. 7. v Keks – koncert legendy
30.–31. 7. v Noc na Karlštejně – muzikál
1. 8. v Křivořezání – tvůrčí setkání řezbářů nad tématem Václav IV. na 

Křivoklátě a Lucemburkové, dokončení děl z loňska, řemesla, 
dílničky pro děti a další

16.–20. 8. v Noir Film Festival – žánrové filmy a doprovodný program
27. 8. v hradozámecká noc – Lucemburkové na Křivoklátě – divadlo 

a hudba, premiéra filmu Václavova bible, noční prohlídky, 
duchové hradu, ohně a šerm

28. 8. v Ondřej havelka and his Melody Makers
3.–4. 9. v Myslivecké slavnosti sv. eustacha – obnovení tradice 

původního loveckého sídla českých králů a knížat, kolébky 
české myslivosti

3. 9. v Festival lovecké hudby – soutěž trubačů, sólisté a soubory 
lovecké hudby a mysliveckého troubení

4. 9. v den přírody a myslivosti – ukázky sokolníků, vábení zvěře, 
lovečtí psi, výstava obrazů, dřevořezeb, knih, koncert laureátů 
festivalu, herní vzdělávací program pro děti, troubená mše

1.–2. 10. v Křivoklání – skupina historického šermu Merlet, 
doprovodný program

28. 10. v Pocta tradicím první republiky – dobově laděný program, 
četníci, hasiči, legionáři, hudba

12.–13. 11. v Svatomartinský košt – mladé víno a česká husa
3.–4.12. a 10.–11. 12. v Královský advent na Křivoklátě – jarmark 

s programem

27. 11. v requiem za Karla IV. od jehož úmrtí uplyne 638 let
27. 11. a 18. 12. v Královský advent na náměstí v obci, vystoupení 

tanečních, pěveckých a hudebních souborů
18. 12. v Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby  

(na rezervaci +420 311 681 695)
27. 12. v Chaire: Štěpánské koledování – vánoční koncert

Mníšek pod Brdy z á M e K

první republika – dětské prohlídky – celoroční provoz 

První písemné zmínky o Mníšku pocházejí ze zákoníku Majestas 
Carolina. Narození Karla IV. před sedmi sty lety si zde připome-
nou novou prohlídkou pro děti – zábavnou formou se malí ná-
vštěvníci dozvědí zajímavosti ze života v době Lucemburků. Na 
zámku se po celý rok odehrává poutavý program – několik druhů 
dětských prohlídek, historické souboje a bitvy, letní divadelní 
představení v zahradě. Zámek je veřejnosti otevřen celoročně.

www.zamek-mnisek.cz v mnisek@npu.cz v +420 318 590 261

červenec–srpen v o víkendu a v úterý a čtvrtek v 11.30 v prohlídky 
zámecké zahrady s odborným výkladem

červenec–srpen v prohlídky pro děti (denně kromě pondělí)
30. 7. v V tichém domě na Čertovce – lidová komediální zpěvohra 

divadelního spolku Kruh, vstupné dobrovolné
5.–6. 8. v Postřižiny – letní večerní exteriérové představení se zpěvy 

na motivy knihy B. Hrabala
září–říjen v víkendy v 11.30 v prohlídky zámecké zahrady s odborným 

výkladem
27. 8. v hradozámecká noc – neobyčejné večerní a noční prohlídky pro 

děti i dospělé, hudba další zážitky
3.–11. 9. v dny evropského dědictví – některé interiéry zdarma
10. 9. v Kamil Střihavka – podvečerní koncert v zahradě zámku

Na zámku v Mníšku je možnost výběru z několik druhů prohlí-
dek pro děti, je zde také výstava historie módy na panenkách 
a kouzelné sklepení s pohádkovým průvodcem. Programy jsou 
určeny především dětem od 3 do 9 let, ale ne jenom jim.

Křivoklát

Karlštejn



Veltrusy z á M e K

baroko – okrasný statek – cyklo-prohlídky – edukační centrum 

Letní sídlo rodu Chotků vzniklo na vltavském ostrově. Areál byl 
postupně přetvářen v přírodně krajinářský park typu okrasného 
statku s lužním lesem, daňčí oborou, vodním kanálem, alejemi, 
sochami, pavilony, ovocnými sady i poli. Ostrov Veltrusy je nej-
větším památkově chráněným parkem, přírodní památkou a lo-
kalitou Natura 2000. Čestný dvůr zámku uzavírají sochy dvanácti 

Žleby z á M e K

neogotika – starožitnosti – divadlo – kuchyně – anglický park

Velkolepé romantické sídlo, ve kterém uvidíte rozsáhlé sbírky 
zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potře-
by – zažijete exkurzi do každodenního života šlechty v 19. stole-
tí. Přístupná je kaple, vybavená a plně funkční kuchyně či jedno 
z mála dochovaných historických zámeckých divadel. Střechy 
a  fasády jsou po generální opravě, z věže je krásný výhled na 
rozsáhlý anglický park i do širokého okolí.

Sázava K L á Š T e r

11. století – sv. Prokop – nedostavěný chrám – edukace – poutní místo

Sázavský klášter má více než tisíciletou tradici – založil ho u své 
poustevny sv. Prokop spolu s přemyslovským knížetem Oldři-
chem v roce 1032. Neopakovatelný dojem zanechává nedostavě-
né gotické trojlodí kostela s monumentální věží z rudého kamene. 
Z doby Karla IV. je i kapitulní síň se vzácnými freskami, především 
unikátní Madonou Sázavskou. Letos je zde k vidění šestá odkrytá 
freska v ambitu s vyobrazením jak sv. Prokop orá s čertem.

Praha z a h r a d y  P O d  P r a Ž S K ý M  h r a d e M

pět terasových zahrad – baroko – vodní systém – sala terrena

Soubor pěti zahrad – Ledebourské, Malé a Velké Palffyovské, 
Kolovratské a Malé Fürstenberské – při Valdštejnské ulici. Ka-
ždá ze zahrad má své specifické uspořádání a nabízí rozličná 
romantická zákoutí. Výraznými prvky architektury Malé Fürsten-
berské zahrady jsou motivy čtyř ročních období. Velkou Palffyov-
skou zdobí kašna se sochou Tritona a sluneční hodiny v portálu 
nad schodištěm. Parter Ledeburské zahrady se sala terrenou 

zbečno h a M O u S ů V  S T a T e K

16. století – roubená rychta – černá kuchyně – lidová řemesla a zvyky 

Selská usedlost s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, 
stájemi se sýpkou, stodolou a výměnkem v blízkosti hradu Kři-
voklátu v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. 
Stáří stavby je vskutku unikátní – nadsklepní dubová konstruk-
ce tvořící základ spodní komory je z konce 16. století. Komory 
jsou jedlové a jsou z let 1579–1756, nejmladší je krov z konce 
18. století. Expozice přibližuje tradiční řemesla a způsob života 

s nástěnnými malbami je s oblibou využíván pro pořádání slav-
ností a svatebních obřadů. Z horních teras je přes střechy domů 
a věže kostelů návštěvníkům umožněn jeden z nejkrásnějších 
výhledů na Prahu. Při speciálních akcích jsou Zahrady otevřeny 
v prodloužené otevírací době a osvětleny do nočních hodin lam-
pami, loučemi a svíčkami. 

www.palacove-zahrady.cz v zahrady@npu.cz v +420 257 148 817

1.–3. 7. v Vítání letních prázdnin 
27. 8. v hradozámecká noc
3.–11. 9. v dny evropského dědictví
1.–2. 10. v Víkend jablek v zahradách 
7.–9. 10. v Vinobraní na zahradách
14.–16. 10. v Podzim v Zahradách
24.–30. 10. v Podzimní prázdniny v Zahradách 
1.–2. 11. v dušičky pod Pražským hradem

bližší informace a případné změny programu 
najdete na webových stránkách jednotlivých 

objektů a na www.npu.cz

po předchozí domluvě a rezervaci je vstup 
možný i mimo otevírací dobu

změna programu vyhrazena

NPÚ ÚPS PR
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3-Žižkov

(+420) 274 008 134, (+420) 775 437 294
www.npu.cz/ups-pr, ups.praha.pr@npu.cz
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STŘEDNÍ ČECHY

2 0 1 6Sychrov z á M e K

novogotika – rohanové – řezbářská výzdoba – dvořák 

Lucemburský rok se projeví v zámeckém programu projektem 
Čtyři ženy Karla IV. – Kvaternita neboli čtvernost času. Zámek 
Sychrov je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, jeho 
prohlídka tedy poskytuje plastickou představu, jak se ve 2. po-
lovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické 
rodiny.

Mnichovo hradiště z á M e K

barokní komplex – klasicistní divadlo – Svatá aliance – baron Koller 

Součástí expozice k setkání panovníků Svaté aliance je jedno 
z mála zachovaných historických divadel s funkční mašinérií. 
Lapidárium barokních soch je umístěno v kostele sv. Anny, kde 
jsou též uloženy ostatky slavného vojevůdce a politika Albrech-
ta z Valdštejna. Na zámku je knihovna s 22 tisíci svazky, kterou 
spravoval Giacomo Casanova na zámku Duchcov. V druhém pat-
ře zámku je městské muzeum.

www.mnichovo-hradiste.cz v mnichovohradiste@npu.cz v  
+420 326 773 098

5.–6. 7. v Šlechtické kratochvíle s barokním tancem – scénky ze 
života šlechty s přehlídkou kostýmů od gotiky po 19. století 
s odborným výkladem, soubor Campanello

červenec–srpen v každou neděli v Pohádková dopoledne Za pověstmi 
Českého ráje a Pojizeří – prohlídka zámku s pohádkou 
a průvodcem v dobovém kostýmu, loutková představení

16.–17. 7. v zámecká zahradní slavnost trochu jinak k poctě Václava 
Budovce z Budova – komponovaný program s ukázkami z díla 
W. Shakespeara. Divadelní noční prohlídky zámku (16. 7.)

18.–22. 7. v Barok bez paruk – seminář hudební praxe 17. a 18. století, 
soubor Ritornello, umělecký vedoucí M. Pospíšil

srpen v prodejní výstava chráněných dílen devatero řemesel – výrobky  
z přírodních materiálů s ukázkami, pořádá Centrum 83

27. 8. v hradozámecká noc – oživené noční prohlídky zámku Průřez 
staletími, soubor historického tance Salome Chotouchov

10. 9. v Průvod městem s dobovou slavností na zámku – 120 let Obce 
baráčníků v Mnichově Hradišti

2. 10. v Barokní opera s ukázkou dobové jevištní praxe v původních 
kulisách klasicistního zámeckého divadla, společnost přátel 
barokní kultury Baroccoco

29.–30. 10. v Otevření 13. komnaty zámku – mimořádná prohlídka 
chráněných prostor – obrazárna a zlatý salónek 

ve venkovské usedlosti. V Hamousově statku je letos nová ex-
pozice historického truhlářského nářadí. Obnovena byla selská 
chlebová pec a správce statku o sobotách mezi 11 a 12 hodinou 
opět ukázkově péče vonící bochníky.

www.zbecno.cz v zbecno@npu.cz v +420 604 980 456

16.–17. 7. v Šafářův dvoreček – letní řemeslnický jarmark, loutkové 
divadlo

26.–27. 11., 3.–4., 10.–11.12. a 17.–18. 12. v advent na statku – 
zimní provoz statku s topením ve výměnku, kuchyňce a ve 
velké světnici v kachlových kamnech, řemeslnický jarmark 
s vánočními výrobky

www.klaster-sazava.cz v sazava@npu.cz v +420 327 321 177

3.–4. 7. a 10. 7. v Svatoprokopské slavnosti v kostele sv. Prokopa – 
pořádá Farnost Sázava

10.–16. 7. v Letní malování na Sázavě v plenéru 
20.–24. 7. a 22.–28. 8. v Vitrážová a písařská dílna
21. 7. v Letní fagotový koncert
28. 7. v Ondřej Smeykal (didgeridoo) a Jaroslav Mugrauer (bicí a kora)
19. 8. v Castle Tour – folkový koncert kapel Pozdní sběr a Fleret
27. 8. v archeoden pro děti i dospělé a Klášterní noc u sv. Prokopa – 

zážitková archeologie a noční prohlídky
29. 8. v Prohlídky ikonopisecké dílny
30. 8. v Koncert Jaroslava hutky
2.–4. 9. v Letní škola medievistických studií – pořádá CMS AV ČR
10.–11. 9. v Kam se běžně nechodí – speciální prohlídky
28. 9. v Karel IV. – Otec vlasti – komponovaný pořad s Alfrédem 

Strejčkem a souborem Chaire

měsíců a čtyř ročních období z dílny M. B. Brauna. Areál je možné 
poznávat i prostřednictvím cykloprohlídky nebo na koňském po-
vozu. Je zde vzdělávací centrum Schola naturalis, nová výstava 
o historii měření a vážení, expozice Aristokracie – začátek kon-
ce a informační centrum a kavárna u hlavní brány i  restaurace 
u zámku. Zámek je pro veřejnost přístupný celoročně. 

www.zamek-veltrusy.cz v veltrusy@npu.cz v +420 315 781 146

13. 8. v dožínky hraběte Chotka – sekání a mlácení obilí a cesta zrna 
až po upečenou placku, krojovaný průvod, trh a doprovodný 
program

17. 9. v Válka bramborová – bojové ukázky, hudba, divadlo, aktivity 
pro děti, tržiště a prodej bramborových jídel 

26. 11. v adventní tvoření – svíčky ze včelího vosku, věnce, svícny, 
vánoční ozdoby, tematická výstava

www.zamek-zleby.cz v zleby@npu.cz v +420 327 398 121

5.–6. 7. v Oživená zámecká kuchyně
8.–9. 7. v Večerní a noční prohlídky
30.–31. 7. v Oživená zámecká kuchyně a zámecký jarmark
13.–14. 8. v Oživená zámecká kuchyně
26.–27. 8. v hradozámecká noc  – večerní a noční prohlídky
10.–11. 9.a 28.–30. 10. v Oživená zámecká kuchyně
30. 9. – 1. 10. v Večerní a noční prohlídky
26.–27. 11. v  adventní prohlídky a zámecký jarmark
29. 11. – 2. 12. v adventní prohlídky pro školy
3.–4. 12. a 10.–11. 12. v adventní prohlídky

www.zamek-sychrov.cz v sychrov@npu.cz v  
sychrov.rezervace@npu.cz v +420 482 416 011

1. 7. – 31. 8. v Prohlídky s princeznou nejkrásnějšími prostorami 
zámku (několikrát denně, včetně pondělí); v zámeckém 
sklepení Medvědí galerie, možnost celorodinné hry 
v zámeckém parku, výstava o vědě a vynálezech Technopolis

2. 7. v Moliére: Škola žen – činohra Divadla F. X. Šaldy v Liberci 
– v případě nepříznivého počasí se představení nekoná 
(předprodej: www.evstupenka.cz)

30. 7. v Co život dal, vzal aneb Život u divadla – přátelské posezení 
s ukázkami árií ze slavných oper. Účinkují operní pěvci R.Krejčí 
a M. Matoušek, doprovod na klávesy M. Moudrý (předprodej: 
www.evstupenka.cz)

20. 8. v Skotské hry – 16. ročník tradičního kulturního a sportovního 
setkání, skotská a irská hudba, tance, mezinárodní soutěž 
dudáků, těžkoatletické soutěže (hod kládou, přetahování, atd.)

24. 9. v Knížecí lov – aristokratická zábava v zámeckém parku
1. 10. v Čtyři ženy Karla IV. – Kvaternita neboli čtvernost času –

hudebně literární pásmo s divadelními prvky
15. 10. v Velká módní show – móda předků a současné trendy, 

autorská tvorba
28.–30. 10. a 19.–20. 11. v Pohádkové prohlídky (prodej pouze přes 

www.e-vstupenka.cz)
26.–27. 11. v Vánoční trhy
26. 11. – 6. 1. v Vánoční prohlídky – stromečky, cukroví, betlémy 

a také dárky pro děti zámeckých pánů Rohanů 
26. 12. v Vánoční koncert v zámecké galerii

hrubý rohozec z á M e K

renesance – des Fours – dětské prohlídky – 30. léta 

Prohlídkové okruhy zavedou do více jak třiceti bohatě zařízených 
místností, které dříve sloužily příslušníkům francouzské hrabě-
cí rodiny Des Fours Walderode a jejich personálu. Předchůdcem 
dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 
na skále nad řekou Jizerou. Zámek nabízí v červenci a v srpnu 
zkrácené zábavné prohlídky pro děti do 10 let.

www.hruby-rohozec.eu v hrubyrohozec@npu.cz v  
+420 481 321 012

1. 7. – 31. 8. v dětské zkrácené prohlídky interaktivní formou – dvě 
zámecké knihovny, jídelna, dětské a hostinské pokoje

5.–6. 7. v Móda sedmi staletí – prohlídky zámku s průvodci v 
dobových kostýmech, ke druhému okruhu třetí okruh zdarma

16. 7., 30. 7. a 27. 8. v Varhanní sobota – zahraje a historii a funkci 
varhan představí Radek Rejšek

6. 8. v zahradní slavnost s kulturním programem – šermíři, tanečnice, 
jarmark

6.–7. 8. v Od Mikuláše k Mikuláši – hrané kostýmované prohlídky, 
scénky ze života rodiny Des Fours Walderode

27. 8. v hradozámecká noc – noční prohlídky, doporučujeme rezervaci
3.–4. 9. v Putování za renesancí – prohlídky o stavebním vývoji 

památky, nejstarší části původního krajířovského pozdně 
gotického zámku, běžně nepřístupné prostory – východní 
sklep, místnost ve věži, zámecká půda

Sázava

31. 10. v Mezinárodní den archeologie – speciální prohlídky, beseda
12. 11. v Musica pro Sancta Cecilia – koncert vokálně-instrumentálního 

souboru 
26. 11. v Vstup do adventu – dílničky, divadlo pro děti, koncert 

souboru Karmína
25.–26. 12. v Vánoční kostel s jesličkami otevřen veřejnosti – pořádá 

Farnost Sázava


