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říjen 2019 
 

 
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  
(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 15:30. 
 
 

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 15:30. 

 
 

Zámecký park 
Zámecký park je otevřen denně od 9:00 do 16:00. 

 

Státní zámek Sychrov 
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Akce – říjen 2019 
 

12. října 2019 od 14:00 v zámecké galerii 
 

VELKÁ MÓDNÍ SHOW 

 
Tradiční říjnové dostaveníčko s módou  diváky seznámí s oblékáním našich předků, 

s taji dámských prádelníků a spoustou tehdejších módních vychytávek. Historie 
inspiruje i současné módní tvůrce při tvorbě  aktuálních módních kolekcí.   

Jedna z nich se představí v druhé části módní show. 
 

Vstupné: Kč 200,-/osoba 
 
 

12. října 2019 od 17:00 v zámecké oranžerii 
 

CHOPIN, DVOŘÁK, STRAUSS A DALŠÍ KLENOTY KOMORNÍ HUDBY 

 
Účinkují: 

Radek Krejčí (basbaryton), Martin Matoušek (basbaryton), Martin Moudrý (klavír). 

Koncert se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů 2019 - Gallasové  

a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. 
 

Vstupné: Kč 150,-/osoba 
Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz. 

 
 

26., 27. a 28. října od 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 
 

O UKRADENÉM MĚŠCI 

První podzimní pohádku uvedeme o prodlouženém říjnovém víkendu.  

Tentokrát se můžete těšit na představení O ukradeném měšci.  

Vstupné: Kč 180,-/dospělý, Kč 100,-/dítě 3-18 let, Kč 30,-/dítě do 3 let 
 

Prodej vstupenek pouze na www.evstupenka.cz. 
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