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září 2018 
 

 

Zámek Sychrov je otevřen denně včetně pondělí od 9:00 do 15:30.  

 

Novogotický klenot Rohanů (základní okruh) 

Původní zámecké interiéry obsahující soukromá apartmá majitele zámku a jeho rodiny 

(ložnice, pracovny, toaletní pokoje) a reprezentační prostory  

(hráčský salon, knihovna, velká jídelna).  

 

Ze života Medvědího klanu 

Medvědí klan na zámku Sychrov není třeba představovat, ale jak medvědi z tohoto klanu žijí, 

jaké mají záliby, jaké slaví svátky a co je mezi nimi největším hitem? To všechno se můžete 

dozvědět z obrázků v zámeckém sklepení. Otevřeno každý den od 9:00 do 15:30. 

 

Z dětských pokojíčků 

Výstava panenek sběratelky Svatavy Jakoubkové, jejíž kolekce se rozrostla natolik, že kromě 

své stálé expozice ve Smržovce mohla připravit výstavu v jednom ze zámeckých pokojů. 

Otevřeno každý den od 9:00 do 15:30. 

 

Zlatý poklad 

Trezorová místnost s kolekcí vzácných předmětů ze sychrovských sbírek, mezi kterými 

najdeme zlacené kalichy a monstrance, slonovinové sošky, ale také kolekci šperkařských 

plastik z dílny významného českého umělce Františka Khynla.  

 

Zámecký park 

Zámecký park je otevřen denně od 9:00 do 16:00. 
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Akce – září 2018 

 
15. září 2018 od 18:00 v zámecké galerii 

 

POKRAČOVATELÉ MISTRŮ 

 

Koncert mladých pěvců. 

Na programu jsou árie z českých a světových oper (B. Smetana, A. Dvořák, W. A. Mozart,  

V. Bellini, G. Rossini, R. Wagner). 

 

Účinkují: 

Karolina Grebeníčková – soprán 

Robin Červínek – baryton  

Augustin Kužela – klavírní doprovod  

PhDr. Radmila Hrdinová – průvodní slovo 

 

Koncert se koná za podpory nadace Život umělce. 

Koncert sponzoruje EFG CZ, s. r. o. 

 

Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz 

Vstupné: Kč 150,-/osoba 

 

 

28. – 29. září 2018 od 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00  

 

TAJEMSTVÍ ZÁMKU SIRA BLAKEA 

 

Oblíbené noční prohlídky se letos opět vrací na zámek Sychrov. Tentokrát se návštěvníci 

stanou svědky detektivního případu. 

 

Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz 

Vstupné: Kč 200,-/osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noční prohlídky na zámku Sychrov 


