
ZÁMEK 
STRÁNOV
KULTURNÍ PROGRAM NA LÉTO 2016

Kontakt na správce zámku: tel.: 608 056 933, e-mail: info@zamekstranov.cz
Vstup na akce: 120 Kč / děti 100 Kč, včetně prohlídky s průvodcem.
Všechny akce se konají za každého počasí v exteriérech nebo interiérech zámku.
Provozní doba zámku je od dubna do září. Duben, květen, červen, září o víkendech: 
10–16 h, červenec, srpen úterý–neděle: 10–17 h. Poslední prohlídka 1 hodinu před 
uzavřením zámku. 4.6. ZÁMEK UZAVŘEN

www.zamekstranov.cz

28. 5.  DEN DĚTÍ aneb „Legenda o dračím princi“
  Škola tety Etikety, příprava na boj s drakem, lukostřelba, škola šermu, stavění hradu, medová stezka, královský bál, 

malování na obličej, kreativní dílničky, stánky pro mlsné jazýčky, zámecká kavárna. 11–17 hod.

29. 5.  Dechparáda
  Zveme vás na tradiční setkání milovníků dechové hudby, od 14 hodin.

15. 6.  Tajemný večer na zámku
  Zámecká večeře okořeněná tajemným divadelním příběhem, od 19 hod. 

Rezervace nutná na tel.: 315 693 321, info@zamekstranov.cz

27. 8. Veterání na Stránově
 Zastávka automobilové a motocyklové veteránské rallye, od cca 13 hod. Více na www.valocars.cz

24. 9.  DEN POHÁDEK, tance a zpívání pro děti i dospěláky
  Pohádky na veselou notu, škola tance, písničky z pohádek a f ilmů, hudební stezka pro dospělé, ples princů 

a princezen, kreativní dílničky, dětské prohlídky, malování na obličej, stánky pro mlsné jazýčky

27. 9.  Tajemný večer na zámku
  Zámecká večeře okořeněná tajemným divadelním příběhem, od 19 hod. 

Rezervace nutná na tel.: 315 693 321, info@zamekstranov.cz

19. 11.  Adventní prodejní výstava
  Zveme Vás do zrekonstruovaných prostor zámku plného vánočních dekorací. Od 16 hodin vánoční koncert. 

Prodejní výstava od 10 do 18 hod.

Noční prohlídky na zámku
 Přijďte se trochu bát a zároveň si užít netradiční prohlídku, která poodhalí některá další tajemství zámku za svitu svíček a doprovodu 
historických postav. Termíny: 25. 6., 29. 7., 27. 8. a 24. 9., vždy od 21.00, 22.00 a 23.00 hod. 
Rezervace nutná na: info@zamekstranov.cz a nebo tel.: 608 056 933

ZÁMECKÁ KAVÁRNA
NA STRÁNOVĚ
Čerstvě pražená káva, domácí zákusky

Otevřeno i mimo 
otevírací dobu zámku
sledujte náš web

www.zamekstranov.cz
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