
 

NKP STÁTNÍ ZÁMEK RATIBOŘICE 
STRUČNÝ PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2021  
 
Červen 
1. 6. – 31. 10. Jelgava a Rundále, místa dětství Kateřiny Zaháňské                                                                                                           
Výstava fotografií ve Vstupní hale zámku, přibližující místa, ve kterých strávila svá dětská a dívčí léta Kateřina Vilemína 
princezna Kuronská a pozdější vévodkyně Zaháňská. 
 
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 od 15.00 hodin.  Doporučujeme zakoupení 
vstupenek online, nebo předchozí rezervaci! 

4. 7.  XII. Ratibořické nocturno 

V podmanivém prostředí večerního zámeckého parku vyslechnete již po dvanácté melodie, které vás přenesou do světa, 
ve kterém se můžete zasnít, a na chvíli zapomenout na starosti všedního dne.    

31. 7.  Hradozámecká noc 2021 

SOIRÉE U VÉVODKYNĚ ZA SVITU SVÍCÍ  
MIMOŘÁDNÉ VEČERNÍ PROHLÍDKY INTERIÉRŮ PRVNÍHO PATRA RATIBOŘICKÉHO ZÁMKU  
Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak 
je vídali jejich obyvatelé před více než 200 lety. 
 
Srpen 

7. 8.   Automobiloví veteráni & Dechová harmonie Náchod 

Jubilejní dvacáté setkání majitelů historických motorových vozidel, doprovázené vystoupením orchestru Dechová 
harmonie z Náchoda. 
 
Září 

11. 9.   Dny evropského dědictví 2021 

„PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ“   
V roce 2021 si připomínáme 240. výročí narození Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Životnímu příběhu této krásné 
a duchaplné ženy, známé také jako „paní kněžna“ z knihy Babička, spisovatelky B. Němcové, se budeme věnovat během 
prohlídky prvního patra, jehož interiéry jsou zařízeny jako letní byt vévodkyně a jejího doprovodu. Prohlídku dělí na dvě 
části přestávka s malým občerstvením. Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci!    
 
Říjen 

2. – 3. 10.  Podzim v Ratibořicích 

„RŮŽE A VALČÍK PRO VÉVODKYNI ZAHÁŇSKOU“ Také tuto poslední z akcí, pořádaných v hlavní turistické sezóně, 
věnujeme připomínce 240. výročí narození „naší paní kněžny“ Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské. Při procházce 
komnatami prvního patra můžete obdivovat bohatá podzimní květinová aranžmá a zaposlouchat se do podmanivých tónů 
klavírní hudby. Po prohlídce se zkušeným průvodcem můžete ještě zavítat do podzimně vyzdobených, jinak běžně 
nepřístupných zámeckých sklepení.  
 
Prosinec 

2. - 5. 12.  Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích & Advent v Babiččině údolí  

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů vás seznámíme s průběhem vánočních 
svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století. Ve vstupní hale bude pro vás připraveno posezení 
v zámecké kavárně.  
V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové 
folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý 
adventní trh, kde také možno posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení.  
Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle.     
Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci!    

11. 12.   Adventní koncert 

Účinkuje: Pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř, Sbormistr: Pavel Smékal  
V programu tradičního koncertu zazní česká vánoční hudba, české koledy a pastorely a vánoční skladby z evropských 
zemí.   
Pořádá: Správa NKP SZ Ratibořice 
Začátek: 17.00 hodin 
Vstupné: Jednotné pro všechny kategorie 150 Kč 
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 15. 11. 2021 
 
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/

