
 
 
 
 
 
 
 
  STRUČNÝ PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2022 NKP STÁTNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE 
Duben 

15. – 18. 4.  Keramika – srdeční záležitost, aneb KRÁSKA ve sklepení  

V čase Velikonoc na začátku turistické sezóny 2022 vás srdečně zveme k návštěvě čtrnáctého ročníku prodejní výstavy užitkové a 
dekorativní keramiky z dílny Petry Bláhové.   
Květen 

7. 5.   Soirée u vévodkyně za svitu svící 

Nevšední večerní prohlídky zámku, který bude osvětlen pouze světlem svíček. Ve Vstupní hale budete přivítáni sklenkou vína. Během 
procházky zámeckými interiéry se dovíte mnohé o tom, jak probíhal večer na zámku, vyslechnete krátké hudební vystoupení, zjistíte,  
jak a čím se svítilo a čeká Vás i jedno milé překvapení. Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci!    
Červen 

7. – 9. 6.   Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic 

Důvěrně známé postavy z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové Vás opět přivítají v místech, ve kterých se děj tohoto známého 
literárního díla odehrává. 
25. 6.   Odpoledne s pohádkou na zahradě Rudrova mlýna    
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 
Loutková hra na motivy slavné pohádky bratří Grimmů Brémští muzikanti. Pro děti od 3 do 10 let. Účinkuje: Jana Vyšohlídová. Začátek 
v 14.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se představení uskuteční v objektu Vodního mandlu. 
Červenec 

1. – 31. 7.  Prohlídky zámku pro děti s komtesou Hortenzií 

Prohlídky zámku s postavou komtesy Hortenzie z knihy Babička jsou určeny především pro rodiče s dětmi od 4 let. Konají se každý den 
(mimo pondělí) v časech od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.  Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo 
předchozí rezervaci! 

3. 7.  Svátek akordeonů v zámeckém parku  

V pořadí již třetí koncert Akordeonového orchestru Musica harmonica v zámeckém parku v Ratibořicích.  

9. 7.  XIII. Ratibořické nocturno 

FLAUTO DOLCE  
V podmanivém prostředí večerního zámeckého parku vyslechnete již po třinácté melodie, které vás přenesou do světa, ve kterém se 
můžete zasnít, a na chvíli zapomenout na starosti všedního dne. Účinkují: Silvie Mechová – flétna a Jindřich Macek – loutna.     
Srpen 

1. – 21. 8.  Prohlídky zámku pro děti s komtesou Hortenzií 

PRO VELKÝ ZÁJEM  PRODLUŽUJEME JEŠTĚ O ČÁST SRPNA  
Prohlídky zámku s postavou komtesy Hortenzie z knihy Babička jsou určeny především pro rodiče s dětmi od 4 let. Konají se každý den 
(mimo pondělí) v časech od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a od 15.00 hodin.  Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo 
předchozí rezervaci! 

13. 8.   Automobiloví veteráni & Swing sextet z Náchoda 

Dvacáté první setkání majitelů historických motorových vozidel, doprovázené vystoupením kapely Swing sextet z Náchoda. 

27. 8.  Hradozámecká noc 

VEČERNÍ PROHLÍDKY INTERIÉRŮ PRVNÍHO PATRA ZÁMKU 
MIMOŘÁDNÉ VEČERNÍ PROHLÍDKY INTERIÉRŮ PRVNÍHO PATRA RATIBOŘICKÉHO ZÁMKU  
Procházku večerními zámeckými interiéry absolvujete v doprovodu samotného pana správce, případně se vám bude věnovat 
vševědoucí komorník vévodkyně, nebo všetečná a upovídaná komorná. Během prohlídky vyslechnete krátké hudební vystoupení a na 
závěr vám budou nabídnuty sklenka vína, nebo šálek kávy. Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci!   
Září 

10. 9.   Dny evropského dědictví 2022 

„PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ“   
V roce 2022 si připomínáme 160. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Osudům autorky knihy Babička se budeme věnovat 
během prohlídky prvního patra, jehož  interiéry jsou zařízeny jako letní byt „paní kněžny a její schovanky, komtesy Hortenzie“.     
Prohlídku dělí na dvě části přestávka s malým občerstvením. Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci!    
Říjen 

8. – 9. 10.   Podzim v Ratibořicích 

„TANCOVALA KRÁSNÁ PANNA CELIČKOU NOC MEZI JIŘINAMA“  
Tuto poslední z akcí, pořádaných v hlavní turistické sezóně, věnujeme připomínce 160. výročí  úmrtí spisovatelky Boženy Němcové.   
Zámecké interiéry budou vyzdobeny podzimními dekoracemi, provoněny vůní sklizeného ovoce a doplněny krátkými texty a básněmi 
Františka Halase. Po prohlídce na vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních 
zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše.    
Prosinec; 

10. 12.   Vánoční koncert 

  Účinkuje: Dívčí sbor Kantiléna Hradec Králové, Sbormistr: Jaroslav Šlais 
V programu koncertu zazní česká vánoční hudba, české koledy a pastorely a vánoční skladby z evropských zemí.     
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 14. 11. 2022 

 
 
 
Podrobné informace o všech programech, cenách vstupenek, rezervacích atd. naleznete na adrese: www.zamek-ratiborice.cz   
Informace podáváme rovněž telefonicky v pracovních dnech v čase od 07.00 do 14.00 hod., tel. 491 452 123       
Upozornění: změna programu i jeho částí vyhrazena! 

http://www.zamek-ratiborice.cz/

