Zámek Žleby

Obora Žleby

1 Kostel Narození Panny Marie
1\1 Renesancní stavba z roku 1540
upravená v 19.století. U kostela
se
nachází
patrová
neorenesancní hrobní kaple
Auerspergu z roku 1822.

Zámek Žleby, puvodne gotický hrad založený
roku 1289 pány z Lichtenburku, byl znovu
postaven po znicení husity pred polovinou
15.století. Prošel renesancními i barokními
úpravami, pricemž o dnešní romantickou se ve
2.polovine 19. století zasloužil jeden z
nejvýznamejších majitelu panství - Karel Vincenz
Auersperg
V soucasné dobe je prohlídka pro návštevníky
rozdelena do dvou tras. První zahrnuje návštevu
romantických interiéru, zámecké kaple a
kuchyne s puvodním vybavením. Druhý okruh
zahrnuje prohlídku Velké veze s vyhlídkou na
okolí, ukázkami pokoju a ložnic pro hosty a
prohlídku rozsáhlých sklepních prostor.

Duben

so, NEa svátky

Kveten, cerven
Cervenec, srpen
Zárí
Ríjen

ÚT - NE
ÚT - NE
ÚT-NE
so, NE a svátky

9 - 15 hod.
8 -16 hod.
9 -17 hod.
9-16hod.
9 -15 hod.

Záverecná hodina je poslední dobou vstupu.
Tel.: 327398121

www.klimeswd.cz/zleby

Zvonice - ctvercová stavba z
pocátku 19. století s kamennou
dolní a drevenou horní cástí
Kaplicka

Nejsvetejší

Trojice

Zdená kaple z prelomu 18. a 19.
století s nástennými malbami
uvnitr.

Po príchodu do ukázkové oburky uvidíte
program zahrnující ukázku letu a výcviku dravcu
a sov (orli, supi, sovy
). Program je doplnen
odbornou prednáškou o chovaných dravcích a
sovách. S vlastn ím fotoaparátem
maj í
návštevníci možnost porídit si snímek s dravcem
na ruce.
Na prednášku naváže svetová rarita pozorování bílých jelenu v prírodním prostredí
spojené s výkladem o historii chovu v CR. V nove
vybudované cásti areálu uvidíte danky, muflony,
kunovité šelmy a rybník s vodními ptáky.

Program predvádení dravcu v letu a
krmení jelenu je ve 12 a 15.30 hodin.
Otevreno:

OTEVRENO:

Obec Žleby

Od 1.5. do 30.9. 2005
9 -18 hodin
Program:Kveten, cerven a zárí jen v 50 a NE
Cervenec, srpen denne mimo PO

Informace:

737811 545,736443
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www.oborazleby.cz , e- mail:
obora.zleby@seznam.cz

Mariánský

sloup - sloup
pochází z pocátku 18. století,
pozdeji byl upravován.

Bývalá
radnice
cp.12
Jednopatrová budova z roku
1881 s novogotickou fasádou

Dum cp. 63 - prízemní budova z
konce 18. století, pozdeji
upravován
Domy cp. 119 a 120 - volne
stojící empírové domy z pocátku
19 století.

Kontakt:
Zámecké námestí 67,28561 Žleby
tel: 327398 135, fax: 327398 107
www.ouzleby.cz, e-mail:
ou_zleby@quick.cz

Akce sezóna 2005:

hospunk8

_u.
EOSU

21.- 22.5. Tradicní žlebská pout
20.- 21.5. Poutová zábava v hospudce U Kosu
24.- 26.5. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
27.- 28.5. Nocní prohlídky zámku
11.6.
Divadlo 18.00 detské predstavení
24.6.
Slavnosti lesního rohu
25.- 26.6. ME v lukostrelbe
25.- 26.6. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
9.- 10.7. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
26.- 28.7. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
9.- 11.8. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
23.- 25.8. Zámecká šermírna - soucást prohlídky
2.- 3.9. Nocní prohlídky zámku

.

II

Kdo nebyl U Kosu, nebyl ve
Žlebech"

Obedy, vecere
zmrzlinové poháry, príjemné
posezení vnitrní ivenkovní.
Možnost svateb, vecírku, srazu,
oslav

Zajímavost - na sádkách
ve Žlebech
probíhá
záchranný
chov raka
rícního ( actacus actacus)
ve spolupráci
s VU
Jihoceské univerzity ve
Vodnanech
a AOPK
Praha

Tel:604 359 682
604255 011
.

Otevírací doba: Po
Út Ne

-

16 10-

V príjemném, nekuráckém
prostredí, vhodném zejména
pro rodiny s detmi, nabízíme
cca 40 druhu
PIZZY,
testovinové saláty, zeleninové
saláty, cukrovinky,
široký
sortiment nápoju, nanuky,
kopeckovou zmrzlinu a další
dobrutky dle denní nabídky.
PIZZU mužete objednávat i
predem na tel. 737552792, na
objednanou hodinu Vám bude
pripravena do krabice.
Otevreno

II

od 1.5. - 30.9.2005

Út-Ne:

11-19hod
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