
Rozkvetlý Štiřín 
 

25. května 2014, 9-17 hod 
 
 

Nabídka aktivit: 
 
 individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů a salónků a zámeckého parku 

 výstava fotografií obnovy zámeckého parku a areálu – Chvalův sál  

 prodejní výstava - originální výrobky z přírodního kamene dováženého z Indie – Chvalův sál  

 pro děti - malování na obličej, tvarování balonků a cukrová vata – Barokní altán 

 ukázky svatebních vazeb, prodej bylinek, květinových šperků V. Rypáčková Černá – Dům Atis 

 prodej knih a autogramiáda Václava Větvičky a Václava Hrubého - Sloupový sál 

 prodejní výstava Hany Bernhardtové – květinové vazby, dekorativní mýdla – Sloupový sál  

 prodejní výstava historického skla Václava Vlasáka - sklárna Bělčice -  Sloupový sál  

 prodejní výstava Markéty Berounské – korálkové šperky – Sloupový sál 

 prodejní výstava p. Graclíkové – textilní kabelky – Sloupový sál 

 prodejní výstava Lady Borecké – drátenické výrobky – Sloupový sál 

 prodejní výstava Ivany Válkové – módní doplňky, patchwork, šperky – Sloupový sál 

 výstava módy salonu krásy a elegance Magic Helena – Dům Atis 

 bohaté občerstvení po celý den 

 cukrárna – zahradní salonek a zámecká terasa 

 
 
Program: 
 
09:30 Zahájení výstavy „150 let Davidovy štěchovické keramiky“ – Rudolfův sál   
 
10:00 Zahájení výstavy fotografií Viléma Žáka „Příroda tropů a subtropů“ - Sloupový sál 
          Výstavy zahájí Václav Větvička.  
 
10:30 Procházka parkem s odborným výkladem pana Václava Větvičky 
              (Shromáždění u zámeckého schodiště ve Francouzské zahradě) 
 
12:30  Autogramiáda knih Václava Větvičky a Václava Hrubého – Sloupový sál 
              (v průběhu celého odpoledne, mimo doby konání odpolední prohlídky parku) 
 
13:00   Povídání o cestování s Ondřejem Neffem: „Za gorilami do Ugandy“ - Salmův sál 
              
14:30   Procházka zámeckým parkem s odborným výkladem dr. Václava Větvičky 
              (Shromáždění u zámeckého schodiště ve Francouzské zahradě) 
 

 
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma 
 
 
Adresa: Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice 
 
www.stirin.cz  
 

 
 


