TISKOVÁ ZPRÁVA
V zámecké zásobní zahradě státního zámku Veltrusy se v sobotu 12.
srpnu 2017 uskuteční již tradiční letní akce na oslavu žní a obilí
„Dožínky hraběte Chotka“.
Veltrusy 4. srpna 2017

V polovině srpna, přesněji v sobotu 12. srpna 2017, se otevřou prostory zámecké
zásobní zahrady, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet polní práce a pečení chlebové
placky. Nebude chybět ani doprovodný program.
Na Dožínkách musí být živo a veselo, o to se postarají nejen hudebníci z Vranovanky, ale i
divadlo Pruhované panenky s představením Kuchyňská skříň nebo třeba klaun a žonglér
Lukáš Vláčil. Na praktických stanovištích si návštěvníci mohou vyzkoušet, co předchází jezení
pečiva – od pokosení obilí na poli, přes vymlácení cepem, po mletí mlýnkem, míchání těsta a
pečení. Z obilí se vaří i pivo, proto svou nabídku piva přiveze hned několik minipivovarů.
Baráčnický průvod, který přináší dožínkový věnec hraběti, si každoročně vyslouží obdiv a
uznání za respekt k našim tradicím. Děti si jistě užijí sportovní stanoviště, rostlinný tunel a
vodní mlýnek. Za zmínku stojí i ukázka staré mlátičky, která bude na akci k vidění. A přestože
přízeň stánkařů venkovním akcím bývá vrtkavá, letos jistě bude dost co jíst i pít. O novinkách
v programu se před akcí dovíte na našem webu.
Více informací o programu, uplynulých ročnících, fotogalerii a další informace naleznete na
oficiálních stránkách zámku www.zamek-veltrusy.cz.

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.
Ilustrační fotografie z akce vám rádi zašleme na vyžádání.
Kontakt: frindova.barbora@npu.cz
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