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červenec, srpen 2019 
 

 
Zámek Sychrov je otevřen denně včetně pondělí od 9:00 do 16:30.  

 
 

Novogotický klenot Rohanů (základní okruh) 
Původní zámecké interiéry obsahující soukromá apartmá majitele zámku a jeho 

rodiny (ložnice, pracovny, toaletní pokoje) a reprezentační prostory  
(schodišťová hala, příjímací salon).  

 
 

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.  

 
 

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 16:30. 

 
 

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 16:30. 

 
 

Zámecký park 
Zámecký park je otevřen denně od 9:00 do 18:00. 

 

Státní zámek Sychrov 
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Akce – červenec, srpen 2019 
 

1. července 2019 od 20:30 na zámeckém nádvoří 
 

PYGMALION 
 

Divadelní představení mladoboleslavského divadelního souboru, odehrávající se 
přímo na nádvoří zámku. Brilantní komedie Bernarda Shawa o holce z ulice, která se 

přes noc stane dámou. 
 

Vstupné: Kč 350,-/osoba v předprodeji, Kč 400,-/osoba na místě 
Předprodej vstupenek na www.mdmb.cz 

 
 

3. a 4. července 2019 od 20:30 na zámeckém nádvoří 
 

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ 
 

Divadelní představení mladoboleslavského divadelního souboru, odehrávající se 
přímo na nádvoří zámku. Diváky čeká výlet do Shakespearových časů a světa herců. 

Historická freska s aktuálním tématem lidské identity. 

Vstupné: Kč 350,-/osoba v předprodeji, Kč 400,-/osoba na místě 
Předprodej vstupenek na www.mdmb.cz 

 

27. července 2019 od 18:00 v zámecké oranžerii 
 

SLAVNÉ OPERETNÍ MELODIE 
 

Účinkují: Ivana Veberová, Lubomír Havlák, Irena Havláková 
Na programu: F. Lehár, O. Nedbal. R. Friml, R. Piskáček 

 
Vstupné: Kč 150,-/osoba 

Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evstupenka.cz/


10. srpna 2019 od 10:00 v zámeckém areálu 
 

SYCHROVSKÉ SLAVNOSTI 
 

Program pro všechny věkové kategorie. V průběhu akce vystoupí více než tři desítky 
účinkujících od šermířů přes kejklíře, sokolníka, kata, bubeníky a tanečnice. 

V závěru akce proběhne vystoupení "Zloděj sokolů", které vám ukáže drsnou tvář 
práva v oblasti sokolnictví. Vystoupení je připraveno exkluzivně pro tuto akci. 

Pořadatelem akce je Kentaur agency, s.r.o. – www.kentaur-agency.cz. 

Vstupné: Kč 160,-/osoba, Kč 500,-/rodina (2+2) 
Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz 

 
 

24. srpna 2019 od 10:00 v zámeckém parku 
 

SKOTSKÉ HRY 
 

Již po devatenácté ovládnou Skotové státní zámek Sychrov, kde se budou po celý 
den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a 
whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska, a které patří mezi jedny z největších 

skotských her v Evropě. 
 

Bližší informace včetně programu a vstupného na www.skotskehry.cz 

 
 

25. srpna 2019 od 21:00 na zámeckém nádvoří 
 

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
 

Známý příběh se známými herci a opravdovým strašidlem, to je motto nejnovější 
adaptace známé a v českých zemích oblíbené divadelní hry, která se dočkala také 
filmové verze s Jiřinou Bohdalovou a Jiřím Bartoškou ještě v roce 1989 právě na 

sychrovském zámku. 
 

V hlavních rolích se představí např. Martin Zounar, Bára Štěpánová  
nebo Martin Pošta. 

 
Předprodej vstupenek je v síti společností Ticketportal a Ticketstream. 

 
 

 

 
 
 


