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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Již tradiční akce „Slavnost růží“, kterou pořádá státní zámek 
Veltrusy, se opět uskuteční v prostorách zámecké oranžerie a na 
přilehlé loučce. 
 
Veltrusy 12. června 2017 

O posledním červnovém víkendu, tedy ve dnech 24. – 25. června 2017, se do prostor 
zámecké oranžerie nastěhuje stovka růží z českých růžových sadů, ale také od 
soukromých pěstitelů. Přilehlá loučka se stane pódiem pro divadelní představení, 
hudební produkci a malé tržiště. Vše se ponese v duchu „Malého prince“, který je 
tématem letošního ročníku. 
 
Během těchto dvou dnů mohou návštěvníci hlasovat o nejkrásnější růži na soutěžní výstavě 
v zámecké oranžerii. Vystavené květiny doplní výzdoba na téma Saint-Exupéryho Malého 
prince. Okolí oranžerie se na celý víkend promění ve voňavé tržiště, kde budou připraveny      
i malé růžové dílny pro děti.  
Slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 24. června v 10.30 u zámecké oranžerie, při 
kterém vystoupí sbor ZUŠ Kralupy pod vedením Pavly Kšicové. Návštěvníci budou mít 
možnost dozvědět se více o růžích na přednášce Lenky Křesadlové. Od 15.00 zahrají 
ochotníci z Nelahozevsi představení Perníková chaloupka.  
V neděli 25. června 2017 vystoupí studenti pražské konzervatoře. Znovu bude přednášet 
Lenka Křesadlová, tentokrát na téma krajinářských parků. Divadelní představení Malý princ 
předvede divadlo „Já to jsem“. O víkendu také zahraje kapela Peandpe, nebo folkoví Still 
Waters. Akce bude zakončena slavnostním vyhlášením vítězných růží, které vybere i odborná 
porota. 
Pěstitelé mohou přihlásit své květiny na: chlupacek.tomas@npu.cz, 602 452 444. 
  
Více informací o programu, uplynulých ročnících, fotogalerii a další informace naleznete na 
oficiálních stránkách zámku www.zamek-veltrusy.cz nebo na stránkách akce 
www.zamekveltrusy.wixsite.com/slavnost-ruzi 
 
 

Státní zámek Veltrusy se nachází 25 kilometrů severně od Prahy nedaleko Kralup nad Vltavou. Jeho historie 
sahá do roku 1704, kdy se Václav Antonín Chotek rozhodl v těchto místech postavit lovecký zámeček, který se 
postupem času rozrostl do dnešní podoby. K této vrcholně barokní budově od architekta Giovanniho Batttisty 
Alliprandiho přiléhá čestný dvůr uzavřený alegorickými sochami čtyř ročních dob a dvanácti měsíců z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna.  

V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let významný podíl na utváření zámeckého areálu  
o rozloze téměř 300 hektarů. Po několika povodních se zámek a velká část místního parku ocitly na říčním 
ostrově, kde se nacházejí i v současnosti. Areál prošel významnou změnou za působení třetího majitele panství 
Jana Rudolfa Chotka. Ten zde vybudoval přírodně krajinářský park, který se nakonec proměnil v okrasný statek. 
Romantická zákoutí s pavilony tak jsou střídána pohledy na užitková pole, sady nebo pastviny. Od roku 1802 se 
ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý. 


