Úvodník
Vážení milovníci středověku,
po celé léto i v nadcházejícím podzimu nabízí Zámecký resort Dětenice
zajímavé akce, které se stanou zážitky
na celý život. Návštěvu středověku doporučujeme dětem, mládeži i dospělým.
Patříte mezi Nebojsy? Nezastraší Vás
ani nejtemnější kouty? Přijďte se o své
nebojácnosti přesvědčit! Pro otrlé jedince jsme si připravili strašidelné soboty. Nabízíme ojedinělou prohlídku
zámku s děsivými bytostmi všude okolo!
Strašidelné soboty se u nás přes noc
proměňují v pohádkové neděle. To je
přesně to pravé pro naše nejmenší. Nedělní odpoledne si děti mohou užívat
v přítomnosti pohádkových bytostí a zúčastnit se soutěží plných lákavých odměn.
Každá středa v krčmě se nese v pirátském duchu! Praví piráti předvedou
skutečné nátury a nejednu ze svých
obvyklých rvaček. Mimo jiné Vás určitě
zaujme dražba otrokyně. V ostatní dny
kromě neděle a pondělí ožívá v krčmě
středověké veselí, při němž nechybí tanečnice na stolech, dobová hudba, fakíři, kejklíři či inkviziční proces.
Toto vše a mnohem více zažijte
na vlastní kůži, která se vzrušením může
proměnit i v husí!

Odvážní rytíři míří
do Dětenic

Středověké turnaje, při nichž
diváci mnohdy tají dech, koňská
výstroj, kterou známe snad jen
z pohádek, a odvážní rytíři, kteří
se nebojí zaútočit na nepřítele,
takové je letošní léto v Zámeckém resortu Dětenice.
Letní rytířské slavnosti jsou považovány za jednu z největších akcí
v Dětenicích a není se čemu divit.
Na prázdninové návštěvníky každý
den kromě pondělí čekají jezdci
v brnění a koně v dobové výstroji.
Od srpna se budou rytíři bít mezi
čtrnáctou a šestnáctou hodinou.
První boj mohli diváci zhlédnout již
v pátek 1. července a k poslednímu
turnaji nastoupí rytíři ve středu 31.
srpna. V případě nepříznivého počasí je pro návštěvníky turnaje připravena zastřešená tribuna, která
pojme až čtyři sta padesát osob.

Doby, v nichž rytíři bojovali
o čest, slávu či ruku své vyvolené,
připomenou bujní koně a urostlí
rytíři v plátových zbojích, v soubojích nebudou chybět zkřížené
meče, divoké tanečnice ani vlajky
s erby bojovníků.
„K vidění budou nelítostné souboje pěších i jízdních bojovníků,
kaskadérské akce, dobové kostýmy a čabraky. Součástí akce budou také ukázky dravců, zájemci
budou mít jedinečnou možnost
dozvědět se více o způsobech
lovu a výcviku dravců v minulosti,“ doplnil k rytířským turnajům
Petr Jindrák, ředitel Zámeckého
resortu Dětenice.
Nedělní návštěvníci si kromě netradičního zážitku z rytířských
soubojů mohou odnést i drobnou
vzpomínku na Dětenice. Od 1. června do 30. září probíhají v zámeckém parku soutěže s pohádkovými
bytostmi. Malé i velké děti, které
najdou odvahu soutěžit například
se Sněhurkou, Karkulkou či vodíkem, si odnesou medaili, diplom či
drobný dárek. Pohádkové neděle
v parku se konají vždy od desíti
do šestnácti hodin, za nepříznivého počasí se soutěží v konírně.
Rodiče, kteří doprovodí své ratolesti do parku, pak zajisté ocení
nabídku zámecké cukrárny, která láká své návštěvníky na domácí
laskominy. Za pěkného počasí je
možné využít zahrádku, která se
nachází přímo v parku, rodiče pak
budou mít děti na očích a zároveň
si užijí příjemné posezení.

Na sladké zajděte k princeznám
Zámeckému areálu v Dětenicích
vládne středověk. V krčmě víno s medovinou teče proudem a maso na otevřeném ohni blaženě voní, ale to není
pro chuťové buňky vše! Přímo v prostorách zámku se nachází cukrárna
s věru vybranou nabídkou.
Mlsní zákazníci si mohou dopřát dezerty jako „chuťový orgasmus z čerstvých jahod“ nebo „roládu plněnou sametem a banány“ a to jen zlomek z libě
znějící nabídky. Jen v zámecké cukrárně

poznáte, jak krásná je „horká láska“, jak
chutná „jahodové políbení“ i jak příjemné je „čokoládové pohlazení“.
Pýchou cukrárny nejsou jen vytříbené
názvy, ale především domácí výroba nabízených dobrot.  Cukrárna se navíc nachází v příjemném prostředí zámeckého
parku, kde je také venkovní zahrádka,
na níž za pěkného počasí můžete vychutnávat sladký sen.
Které dítko by nemilovalo zmrzlinu
a pohádky? Dětenice nabízí možnost

užít si obě varianty v jeden den! Každou
neděli má zámecký resort přichystán
pohádkový program plný mnoha kouzelných postav a soutěží. Každý účastník si
navíc odnese medaili, diplom a drobný
dárek. Rodiče mohou svá dítka vypustit vstříc pohádkovému dobrodružství
a mezitím si v klidu posedět u lahodného
dezertu. Po řádném soutěžení i samotné děti potěší pořádná porce zmrzliny
a čokolády.
Užijte si sladkého mámení v Dětenicích!

Šípková Růženka zpříjemní podzimní plískanice
Podzim je pro mnohé dobou zlomu.
Prázdniny končí, škola volá. Ale je tohle důvod pro to, aby žáci a malí žáčkové oplakávali konec volna? Zdaleka
ne! Vždyť tu zůstávají věrné volné víkendy. A  ty jsou přece skvělým prostředkem, jak naše ratolesti potěšit,
zabavit a v rámci možností i něčemu
naučit a přiučit. Skvělým cílem za poznáním a zároveň i rozptýlením je zámecký resort Dětenice ležící na okraji
Českého ráje.
Dětenice si pro své návštěvníky připravily pohádkový program s Šípkovou
Růženkou v hlavní roli. Na plánu je představení pohádky o Šípkové Růžence spojené s prohlídkou zámku. Krásná Šípková
Růženka, milující princ, král s královnou,
dvořané a mnozí další určitě nadchnou
každého, kdo má svět pohádek rád. Naši
nejmenší se mohou těšit na lákavou podívanou obohacenou zpěvem a živou
zámeckou hudbou, jež lahodí uchu dětí
i dospělých. Stoletému spánku Šípková Růženka poprvé propadne 2. října
a od té doby ji kouzlo zlé čarodějnice
přemůže každou neděli od desíti do patnácti hodin.

Pro otrlejší jedince je určen sobotní
program, kdy mezi desátou a sedmnáctou ožívají v zámku strašidla a nestvůry.
Čarodějnice, která si dělá zálusk na zlobivé děti, je ve srovnání s upírem či bezhlavým knížetem velmi hodnou a milou
paní. Pokud se počítáte mezi jedince,
kteří mají pro strach uděláno, určitě
oceníte večerní prohlídku při svíčkách.
Výlet za pohádkou či strašidly lze výborně zakončit v zámecké cukrárně,
která všem mlsným jazýčkům a nejen jim
nabízí domácí produkty. Chce-li okusit
spíše drsnější prostředí, pak určitě zajděte do středověké krčmy, která hladovým strávníkům nabízí možnost okusit
speciality připravované na otevřeném
ohni. Chuťové buňky milovníků piva si též
přijdou na své. Krčma čepuje pivo vyráběné podle originální receptury z 18.
století. A nebyly by to Dětenice, kdyby
z pouhého oběda nebo večeře neudělaly
zážitek. Po celou dobu gurmánského prožitku překvapí návštěvníky podivuhodné
postavy, jako jsou žebráci, šermíři, tanečnice na stolech nebo dokonce fakíři.
Za volnem, za zážitkem, za středověkem … pouze do Dětenic!

Program zámeckého resortu Dětenice
SRPEN

Klasická prohlídka zámku: pondělí až pátek, neděle
10 – 17 hodin; sobota 10:30 – 16:30
Strašidelná prohlídka zámku: sobota 10 – 17 hodin
Pohádkový dětský den: neděle 10 – 16 hodin
Kolbiště: denně kromě pondělí 14 – 16 hodin
Pivovar: pondělí až neděle 11 – 18 hodin

ZÁŘÍ

Klasická prohlídka zámku: úterý až pátek 10 – 16 hodin;
sobota a neděle 10:30 – 16:30
Strašidelná prohlídka zámku: sobota 10 – 17 hodin

Pohádka o Šípkové Růžence: neděle 10 – 15 hodin
Pivovar: úterý až neděle 11:00 – 17:00

ŘÍJEN

Klasická prohlídka zámku: sobota a neděle 10:30 – 16:30 hodin
Strašidelná prohlídka zámku: sobota 10 – 17 hodin
Pohádka o Šípkové Růžence: neděle 10 – 15 hodin
Pivovar: sobota a neděle 11 – 17 hodin

LISTOPAD a PROSINEC

Strašidelná prohlídka zámku: sobota 11 – 17 hodin
Pohádka o Šípkové Růžence: neděle 11 – 15 hodin

telefon 493 596 132, www.detenice.cz a info@detenice.cz.

