Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Kalendář akcí 2022
duben 9.4.

duben 10.4.

květen 7.5.

květen 13.–14.5.

Velikonoce
a pletení pomlázek

Velikonoční vytrubování
na kosteleckém zámku

Školky okrasné a lesní zeleně
se probouzejí ze zimního spánku a vítají
svátky jara. Přijďte si prohlédnout naši
novou prodejnu!

Vytrubování souboru mysliveckých
trubačů na kosteleckém zámku v čase
velikonočním. Zahájení ve 13 hodin.

Dvořákův Festival,
Foerstrovo komorní
pěvecké sdružení

Den otevřených dveří
ve středisku školek
okrasné a lesní zeleně

Májové představení Foerstrova komorního
pěveckého sdružení a recitace básní
v podání Jana Šťastného, v kapli svatého
Vojtěcha. Zahájení v 17 hodin.

Naše zahradnictví otevírá své brány
dokořán, při tradiční akci pro celou
rodinu.

Předprodej na zámku i na místě v den představení.

květen 28.5.

červen 4.6.

červenec 25.–29.07.

červenec 30.07.

Den otevřených dveří
školního lesního podniku

Zahájení prohlídkové
sezóny zámku v Kostelci
nad Černými lesy

3. ročník příměstského
dětského tábora

3. kostelecká zámecká noc

Kostelecký zámek zahajuje
svou druhou návštěvnickou sezónu!

Prázdninové dobrodružství pro naše
nejmenší na zámku i v lese.

Zámecká noc s Marií Terezií kněžnou
Savojskou. Noční prohlídky zámku,
vojenská přehlídka a kejklíři.

srpen 6.8.

srpen 13.8.

září 24.9.

září 25.9.

Úroda léta

Zámecké divadelní představení pod letní oblohou

Svatováclavské opékání
špekáčků

Dokonalá svatba! Divadelní představení
s Václavem Koptou, Janou Trojanovou,
Danou Morávkovou, Michaelem Vykusem
a dalšími skvělými herci. Letní srpnová
noc na I. nádvoří kosteleckého zámku.

Tradiční akce podzimu s vůní opečených
špekáčků na ohni.

Ukončení prohlídkové
sezóny zámku
v Kostelci nad Černými lesy
Poslední prohlídkový víkend sezóny 2022.

Program pro celou rodinu, který si
nemůžete nechat ujít! Prohlídky zámku,
představení středisek, lesní pedagogika
pro ty nejmenší, ukázky dravců
a sokolnického umění, výstava barvářů,
představení mysliveckých trubačů.

Co jsme sklidili a připravili pro Vás
ve školkách okrasné a lesní zeleně.

Předprodej na zámku i na místě v den představení.

říjen 12.10.

říjen 22.10.

listopad 5.11.

listopad 12.11.

Výlov jevanského rybníku

Vůně a barvy podzimu

Výlov vyžlovského rybníku

Rybáři zahajují své žně výlovem
jevanského rybníku.

Dušičkové dýňobraní s dílnou pro
šikovné ručičky (malé i velké). Dlabání
dýní a dušičkové věnečky ve školkách
okrasné a lesní zeleně.

Rybářské slavnosti školního lesního
podniku při výlovu vyžlovského rybníku.
Ukázky tradic, prodej ryb a rybích
specialit. Lesní pedagogika i živá hudba.

Svatomartinské
husí hody na zámku

listopad 27.11.

prosinec 6.–23.12.

prosinec 20.–23.12.

prosinec 20.–23.12.

Rozsvícení vánočního stromu

Prodej vánočních stromků

Na nádvoří kosteleckého zámku
přivítáme adventní čas s rozsvícením
vánočního stromku. Společně požehnáme i našemu novému betlému.

Vánoční stromečky z univerzitního lesa.
Ty má Ježíšek nejraději!

Prodej vánočních ryb
v Jevanech

Prodej vánočních ryb
na zámku

Prodej vánočních ryb přímo ze sádek
na lesní správě v Jevanech.

Prodej vánočních ryb na zámku
s koledami a cukrovím!

Tradiční husy netradičně! Přijďte
ochutnat náš brunch - husokachní raut,
kde sníte, kolik zvládnete. Ochutnávka
mladých vín z univerzitních vinic.

Česká zemědělská univerzita v Praze školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu nebo úplného zrušení akce.
O případných změnách budeme informovat s časovým předstihem. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.
ZÁZEMÍ

slp.czu.cz
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