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MĚSTO A ADRESA

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
Chrastava, Školní ulice

kostel sv. Vavřince Chrastava

09.09.2012 11.30 - 18.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
17.06.2012 10.00 - 18.00 hod.

Doksy, Nový Berštejn 10

Zámek Berštejn

22.04.2012 14.00 - 17.00 hod.

Doksy,

Dubá, Dubá 195

Zámek Nový Berštejn

Státní hrad Bezděz

Sušárna chmele

Kostel sv. Vavřince v Chrastavě je přirozenou dominantou města. Jeho
současná monumentální novogotická podoba pochází z let 1866 - 1868,
přičemž ze staršího kostela zůstala zachována pouze věž. Trojlodní kostel je
vybaven mobiliářem současným se stavbou kostela, unikátem je litinová
empora.
Zámek Nový Berštejn dal před více jak 450ti lety postavit Adam Berka z
Dubé a z Lipého na místě hospodářské tvrzi. Původní renesanční stavba měla
jednu patrovou budovu zdobenou renesančními psaníčky, patro bylo
dřevěné. Později došlo k barokním přestavbám. Současný majitel Miroslav
Slezák koupil zámek jako ruinu v roce 1990 a zrekonstruoval jej. Dnes na
zámku bydlí a s manželkou jej provozuje jako rodinný zámecký hotel se
sportovním areálem, běžně přístupný jen hotelovým hostům. V rámci „Dnů
evropského dědictví“ jsou zámek a park částečně zpřístupněny.

23.09.2012 14.00 - 19.00 hod.

Zámek Nový Berštejn dal postavit Adam Berka z Dubé a z Lipého někdy mezi
lety 1553 – 67 na místě hospodářské tvrzi. Původní renesanční stavba měla
jednu patrovou budovu zdobenou renesančními psaníčky, patro bylo
dřevěné. Později došlo k barokním přestavbám. Zámek je dnes využíván jako
hotel (nominace na Hotel roku 2012). Z nádvoří můžete obdivovat zejména
ruční umělecké kovářské práce na vchodových dveřích a lucerny. Najdete
zde více informací a turistické razítko. V rámci akcí „Dnů evropského
dědictví“ jsou zámek a park částečně zpřístupněny.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.30 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Hrad založený roku 1264 Přemyslem II. Otakarem, je jednou z našich
nejvýznamnějších památek. V 19. stol. hrad navštívil i slavný romantický
básník K. H. Mácha. Prohlídka zahrnuje královský palác s unikátní kaplí či
purkrabský palác. Přístupná je i velká věž s rytířskou síní.

15.09.2012 13.00 - 18.00 hod.

Sušárna chmele ze 70.let 19.stol. se dvěma tvarově neobvyklými sušícími
věžemi je zapsanou kulturní památkou. Věže jsou svým kruhovým tvarem a
kopulovitým zastřešením v Čechách velmi neobvyklé. Objekt je v téměř
původním stavu, je cennou technickou památkou. Město Dubá plánuje
multifunkční využití.

17.06.2012 14.00 - 19.00 hod.

Doksy, Nový Berštejn 10

POPIS PAMÁTKY
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11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek se stal po bitvě na
Bílé hoře majetkem Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli ClamGallasové, kteří hrad již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti. Po roce 1945 pak
byla prohlídková trasa doplněna o dvě křídla zámku a kapli sv. Anny.

07.09.2012-08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Městské muzeum se nachází v budově novorenesanční radnice. Součástí
expozice je mimo jiné i možnost vstupu na balkon nad obřadní síní. Obřadní
síň je velmi reprezentativní místnost, která není běžně přístupna veřejnosti a
je užívána pouze pro slavnostní příležitosti.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
Frýdlant, Zámecká 4001

Frýdlant, Nám. T.G.Masaryka 37

Frýdlant, ul.Míru 176

Hejnice, Bílý Potok 295

Státní hrad a zámek Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant-Špitálek 07.09.2012-08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Přádelna Karl Bienert jun. Jizerskohorské technické muzeum

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 14.00 18.00 hod.
Tovární areál přádelny s původní kotelnou a kotlem. Strojovna- expozice
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 14.00 - pohonných strojů. V tovární budově se nachází expozice leteckých motorů,
budovaná ve spolupráci s Vojenským Historickým Ústavem Praha.
18.00 hod.

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami,
které mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad
poprvé zpřístupněn v roce 1993. Od r.2011 jsou přístupné nově zařízené
pokoje (sál předků,hodovní síň,pokoj J.Mehla ze Střelic,pokoj Josefiny ClamGallas).

15.09.2012-16.09.2012 8.00 - 17.00 hod.

Barokní roubený mlýn z roku 1767 vybavený dochovanou mlýnskou
technologií, pekařskou pecí a funkční malou vodní elektrárnou. Mlýn tvoří s
nedalekou stodolou, stájemi, mléčnicí, pazdernou, včelínem a náhonem
přirozený skanzen nacházející se v dvousetletém dubovém lese. V
současnosti je z důvodu probíhajících rekonstrukcí přístupný pouze při
dnech otevřených dveří nebo po individuální dohodě s majitelem.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.30 hod.
Hrádek nad Nisou,

Jablonec nad Jizerou, Buřany 37

Státní hrad Grabštejn

Janatův mlýn

Špitál byl založen roku 1561 jako měšťanský, vždy plnil sociální účely a v
letech 2010 až 2012 prošel náročnou celkovou rekonstrukcí. Od června
r.2012 je zde další pracoviště Městského muzea ve Frýdlantu. Během
stavebních prací odhalili archeologové středověkou chlebovou pec, která je
součástí expozice zaměřené na archeologii Frýdlantu a Špitálu samotného.
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11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Největší pozornosti těší kaple, Bajkový sál s vzácným kazetovým stropem s
malovanými výjevy z Ezopových bajek,černá kuchyně, nové interiéry v
přízemí-tzv. Liebigovské pokoje a zbrojnice od roku 2010. V r. 2011 dokončena oprava průčelí zámku, r. 2012 -oslavy výročí 20 let od
znovuzpřístupnění zámku po rekonstrukci.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Založení současné radnice je datováno do r. 1781, v tomto roce byla
postavena hodinová věž a štít, které doplnily starý objekt. Budova několikrát
vyhořela a byla několikrát přestavována. Na velké věži, přistavěné v roce
1852, jsou umístěny unikátní opakovací hodiny (za den odbijí celkem 1
020x).

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
Jablonné v Podještědí, 1

Státní zámek Lemberk

Jilemnice, Masarykovo náměstí 82 Radnice

Jilemnice, Kostelní 75

Zámek v Jilemnici - Krkonošské
muzeum

Jilemnice, Komenského 1

Budova v areálu bývalého pivovaru čp. 1, část zadního traktu
15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Jilemnice, Komenského ul.

Kostel sv. Vavřince

Kamenický Šenov, Osvobození 69

15.09.2012 8.00 - 16.00 hod.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Sklářské muzeum Kamenický Šenov 08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

V místě zámku je poprvé připomínána tvrz listinou z r. 1492. Renesanční
zámek zde byl vybudován teprve v druhé polovině 16. století. Zámek byl v
posledních letech 19. století zrcadlově rozšířen. Krkonošské muzeum
přesídlilo do zámku z přízemních prostor radniční budovy teprve roku 1953.
Zadní trakt budovy č.p.1 byl v r. 2009 s přispěním norských fondů
kompletně zrekonstruován. V přední části pivovaru se nálézá muzeum
věnované lyžování. V jeho severní části nazývané "tržnice řemesel" je občas k
vidění v provozu unikátní stuhařský tkalcovský stav Ludorf, ale i další lidová
řemesla.
Areál kostela je umístěn ve staré městské zástavbě, spolu s farou a sochami
představuje doklad kvalitní barokní zástavby města. Kostel byl založen v roce
1729. Kostel prošel několika požáry (1788,1803,1838). Speciální pozornost
si jistě zaslouží nedávno zrestaurované obrazy Sv. Anny a Smrt sv. Josefa. V
roce 2012 proběhla výměna železného kříže a báně nad hlavní věží za věrné
Stálá expozice rytého a broušeného skla od 17. století do současnosti. Průřez
historií rytiny od jejích počátků až k trienále mezinárodních sympozií rytého
skla. Expozice historizujících křišťálových ověskových svítidel. Aktuálně
výstava ze sbírek muzea "Ach, ta láska II. - Hledání světla" - křesťanské
motivy na skle. Výstava panenek.
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Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 22

Divadlo Františka Xavera Šaldy
Liberec

08.09.2012 9.00 - 13.00 hod.

Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1

Liberecká radnice

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova Divadla F. X. Šaldy byla postavena v roce 1883 ve slohu
novorenesančním, dle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a
Hermana Helmera. Čelní frontu zdůrazňuje bohatá štuková výzdoba
lemovaná řadou soch s alegorickým významem. Neodmyslitelnou součástí
interiéru je sochařská a malířská výzdoba. Hlavní opona zdobená
alegorickým obrazem Triumf lásky pochází od rakouského mistra Gustava
Klimta. ZAČÁTKY PROHLÍDEK OBJEKTU VŽDY V CELOU HODINU.
Radnice byla postavena v novorenesančním slohu v letech 1888 - 1893
firmou Sachers a Gärtner podle návrhu vídeňského architekta Franze
Neumanna. Zajímavostí je 65 metrů vysoká hlavní věž zakončená plastikou
rytíře, pozornost přitahují i bohatě zdobené fasády, vzácné vitráže a
nádherná obřadní síň.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Objekt vznikl přestavbou dvou domů jako reprezentativní sídlo podnikatele
Theodora von Liebiega v letech 1897 - 1898. Plány hlavní budovy vznikly v
ateliéru vídeňského architekta Humberta Walchera von Molthein. Vychází
převážně z neogotických forem a neorenesančního slohu s prvky hrázděného
zdiva.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Neorenesanční vila z roku 1873 byla původně postavena pro Johanna
Liebiega ml. Rodina Liebiegů vilu obývala do roku 1917. Od roku 1946
zestátněný objekt slouží pro výstavní účely. Oblastní galerie, která vznikla
vyčleněním sbírky výtvarného umění Severočeského muzea, zde sídlí od
roku 1953. Součástí galerijních fondů je mj. i unikátní sbírka rakouského i
německého malířství, též francouzského předimpresionistického krajinářství,
kterou shromáždil Johannův bratr Heinrich Liebieg.

08.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Budova muzea byla postavena v letech 1897 - 1898 podle návrhu prof.
Ohmanna z Prahy v romanticko-historizujícím stylu. Po stavební stránce
propojuje typy sakrální a palácové architektury. Monumentální komplex
doplňuje replika renesanční věže původní liberecké radnice a přístavba tzv.
měšťanského domu, připomínajícího původní měšťanskou zástavbu z konce
18. století. Dnes zahrnuje Severočeské muzeum kromě bohaté knihovny tři
sbírková oddělení - přírodovědecké, historické (s archeologií) a
uměleckohistorické. Stálé expozice doplňují expozice plakátu a expozice
mechanických hudebních automatů.

Liberec, Jablonecká 41

Liberec, U Tiskárny 81/1

Liberec, Masarykova 11

Liebiegova vila

Oblastní galerie v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci
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Liberec, Sokolovské náměstí

Kostel svatého Antonína Velikého

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Liberec, Malé náměstí

Kostel Nalezení svatého Kříže

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Liberec, Lucemburská ul.

Liberecké podzemí

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Liberec, Ještědská 20

Kostel Sv.Bonifáce Liberec
Hanychov

16.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Kostel sv. Antonína Velikého tvoří díky své 70 metrů vysoké věži jednu z
dominant Liberce (radniční věž v sousedství měří "pouze" 65 metrů) již po
několik staletí. Byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku s nímž
je spjata současně i první zmínka o Liberci z roku 1352 v souvislosti s
placením desátků. Nynější kostel byl postaven v letech 1579 - 1587
pravděpodobně dle návrhu stavitele M. Spazia a je první zděnou stavbou
města. Interiér je zdoben střídmě v protestanstském duchu, cenný je
zejména hlavní oltář vysoký 10 metrů, který znázorňuje patrony české země.
V srpnu roku 1680 vypukla v Liberci epidemie moru, která si vyžádala na
300 obětí. Pro tak velký počet zemřelých brzy přestal dostačovat městský
hřbitov u kostela sv. Antonína a proto bylo vybudováno nové pohřebiště a
při něm pak roku 1696 menší kostel. Autorem byl pražský stavitel italského
původu M. A. Canevalle, který symbolicky zvolil půdorys ve tvaru kříže,
neboť právě sv. Kříži byl kostel zasvěcen. Pod vedením stavitele J. J. Kuntze
proběhla v letech 1753 - 1756 rozsáhlá přestavba, po které kostel
představuje nejcennější barokní stavbu Liberce.
Největší liberecký kryt. Při stavbě byly využity původní štoly, které vznikly
při hledání ložisek železné rudy. V roce 1944 se přistoupilo k budování
úkrytu I. třídy odolnosti. Stavbu prováděli mimo dobrovolníků i váleční
zajatci. Celkově má kryt 1 km chodeb. V r. 1952 - 1954 proběhla první vlna
rekonstrukce - kryt byl přebudován na III. třídu odolnosti (protiatomový
kryt). V r. 1959 - 1962 byla druhá adaptace stavby. Poslední větší
rekonstrukce - vodoinstalace a elektroinstalace, se uskutečnila v r. 1976.
ZAČÁTKY PROHLÍDEK: 9:00, 10:30, 13:00, 14:30, 16:00 h.; 20 - 25 osob na
prohlídku.
Jedná se jediný kostel tohoto významného německého patrona v ČR,který
postavili němečtí obyvatelé před 90 lety za velice ztížených podmínek
během 1.světové války.Po 2.světové válce byli odsunuti v rámci dohod
vítězných mocností.I když kostel nebyl nijak zvlášť udržován je v dobrém
stavu.Kostel je mimo bohuslužeb a pořádaných akcí nepřístupný veřejnosti.V
kostele se od roku 2004 pořádají pravidelné benefiční koncerty.Na kostele
probíhají v rámci finančních možností opravy.Jsou resturovány nové okenní
vitráže, je zde sociální příslušenství a nově zhotovena elektřina a
varhany.Možný výstup na věž
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Liberec, Lidové sady 425/1

Kulturní a společenské centrum
Lidové sady Liberec

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Liberec, Husova 64

Strossova vila

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Romantická stavba se secesními prvky byla vybudovaná v roce 1901
libereckým stavitelem Adolfem Hornem podle návrhu prof. Josefa Schmitze z
Norimberka a projektu norimberského stavitele Jakoba Schmeissnera.
30.11.1901 byla společenská budova liberecké rekreační oblasti Lidové sady
slavnostně otevřena pod názvem Volksgarten. Pod válce dále sloužila svému
původnímu účelu pod názvy Armádní dům, Dům osvěty, Park kultury a
oddechu. V r. 2001 se vrací k názvu Lidové sady a jako kulturní a
společenské centrum dále slouží občanům a návštěvníkům města.
Tuto honosnou vilu si nechal postavit obchodník s textilem Franz Stross.
Dům patří k nejvýraznějším privátním architekturám, jaké kdy byly
realizovány v převážně historizující zástavbě Liberce. Projekt je v českém
prostředí natolik výjimečný, že se může směle měřit i s ikonickými vilami
moderní architektury, jako je Müllerova vila v Praze nebo vila Tugendhat v
Brně. Nejběžněji tradovaná doměnka o vile je, že její "lodní", nautický
charakter byl přáním Strossovy ženy, která si chtěla připomínat milované
výletní plavby po Nilu.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Novorománský kostel nezvyklého vzhledu, připomínající porýnské románské
kostely, postavený z neomítnutých červených cihel a pískovcových
stavebních prvků, byl vystavěn v letech 1884-1887. Autory projektu byli
architekti R. Jordan a J. Schmalzhofer z Vídně, postavil jej místní stavitel F.
Schloz. Kostel byl původně určen lazaristům, proto je zasvěcen zakladateli
tohoto řádu sv. Vincenci z Paoli. Jedná se o trojlodní baziliku s příčnou lodí,
nad kterou je centrální kupole s příčnou lodí, nad kterou je centrální kupole.
Presbytář je polygonální. Průčelí je zdobeno řadou detailů.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Hotel je pro hosty otevřen od roku 1906, kdy jej u příležitosti Českoněmecké výstavy slavnostně uvedl do provozu rakousko-uherský císař
František Josef I., který zde také bydlel. Hotel je umístěn v parkové zóně
města Liberce, v jeho historické části v sousedství Libereckého zámku.
Grandhotel Zlatý Lev, projektovaný a postavený stavitelem Antonem
Worfem z Liberce v letech 1904 - 1905, je znamenitou ukázkou výstavby z
počátku 20. století, a to nejen pro svou vytříbenou secesní architekturu, ale i
pro zajímavou koncepci a zapojení objektu do prostředí.

Liberec, Na Perštýně 50

Liberec, Gutenbergova 3

Kostel sv. Vincence z Pauly

Grandhotel Zlatý lev
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Liberec, Větrná ulice 264/14

Valdštejnské domky

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Valdštejnské domky ve Větrné uličce jsou nejstaršími dochovanými domy v
Liberci. Pocházejí z let 1678-1681 a jsou dnes v Liberci jedinou památkou na
tento klasický typ měšťanských domů, které kdysi zdobily celé Nové Město.
Původně sloužily řemeslníkům a soukeníkům. Postupem času tyto cenné
objekty chátraly do té míry, že ohrožovaly své okolí, proto se začalo
uvažovat o případném zboření. Smutnému osudu unikly zásluhou sousední
Střední průmyslové školy, jejich studentů a profesorů, kteří provedli
náročnou rekonstrukci a zachovali tak vzácnou památku na libereckou
historii i pro příští generace.

Nový Bor, náměstí Míru

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

11.09.2012 9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00 hod.

Nový Bor, Nám. Míru 105

Sklářské muzeum Nový Bor

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kostel byl postavenen v letech 1786-1788, autorem byl děčínský stavitel
Václav Kosch. Jedná se o stavbu s dokonale vypracovanou věží a bohatou
výzdobou interiéru. Jeho téměř 60m vysoká věž vytváří neopakovatelnou
dominantu města v protikladu s okolní členitou krajinou.
Budova muzea byla postavena roku 1804 sklářským obchodníkem J. Ch.
Socherem. Stálá expozice sklářského muzea představuje stylový a
technologický vývoj českého skla od 17. století do současnosti. Je doplněna
archiváliemi dokumentujícími život sklářů a obchodníků ve městě. Ve
sklepních prostorech se konají krátkodobé výstavy (červen - říjen 2012:
Řemeslo a umění ve skle). Součástí muzea je prodejna upomínkových
předmětů, skla, bižuterie a odborné literatury.

16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Dům byl postaven r. 1782 zřejmě jako část souboru hospodářských stavení
náležejících ke Kittelovu domu čp. 11. Tehdy sloužil jako konírna a obydlí
pro čeleď. Uvnitř lze nad dveřmi najít historicky cenný klenák s nápisem
,,Anna K.". Od května 2010 je zde umístěno muzeum věnované doktoru J. J.
A. E. Kittelovi. Doktor Kittel, který pravděpodobně nikdy nestudoval lékařství
na žádné univerzitě, dosahoval fenomenálních úspěchů v uzdravování. Znal a
dokonale využíval léčivou sílu bylinek, vodoléčbu, diagnostikoval také na
základě rozboru moči. Později praktikoval i složité chirurgické zákroky.

Pěnčín u Jablonce nad Nisou,
Krásná 11

Dům čp. 11 - Kittelovo muzeum
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Pěnčín u Jablonce nad Nisou,
Krásná 19

Pěnčín u Jablonce nad Nisou,
Krásná 10

Pěnčín u Jablonce nad Nisou,
Krásná

Rovensko pod Troskami,

Sychrov,

Fara - č. p. 19

Kittelův dům - č. p. 10

16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Dům č.p. 19 - bývalá fara je jednopatrová budova, která byla založena
přibližně na čtvercovém půdorysu. Stavba pochází z druhé poloviny 18.
století a je spolu s bývalým hřbitovem, morovým sloupem, kostelem,
studánkou, ohradní zdí a torzem sochy sv. Josefa součástí areálu kostela sv.
Josefa.

16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Roubená patrová stavba, kterou nechal postavit v 1. polovině 18. století
lékař Jan Josef Kittel, sloužila nejen jako byt, ale proměnila se také v
sanatorium. Dům je řešen jako poloroubená, částečně podsklepená stavba o
dvou nadzemních podlažích, vybudovaná na obdélném půdorysu, zastřešená
mansardovou střechou. Od roku 2004 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Kostel sv. Josefa

16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Státní hrad Trosky

08.09.2012-09.09.2012 8.30 - 16.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 8.30 - 16.00 hod.

Kostel sv. Josefa, který byl vystavěn v letech 1756 až 1760 je řešen jako
zděná, jednolodní (neorientovaná) stavba, založená na obdélném půdorysu,
zakončeném při severní straně zúženým, půlkruhově uzavřeným
presbytářem s dvojicí bočních patrových „sakristií“, při straně západní a
východní v příčném směru rozšířeném o přístavky patrových bočních kaplí a
při straně jižní doplněném hranolovou věží z roku 1779. Pozoruhodný je
dodnes tzv. Svatými schody. Do 28 schodů, po kterých se stoupá jenom po
kolenou, vložil ostatky svatých páter J.W.Wiesner, první šumburský kaplan.
Zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. stol. pány z Vartenberka,
se stala jedním z hlavních symbolů Českého ráje. Vybudování hradu na dvou
strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad. Součástí
prohlídky je také výstup na hradní věže - Babu a Pannu s vynikajícím
výhledem.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 15.30 hod.

Novogotický zámek sloužil jako rezidence původem francouzského rodu
Rohanů. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a
dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou
výzdobou (kaple, schodišťová hala, královské apartmá, slavnostní jídelna a
mnoho dalších), park.

Státní zámek Sychrov
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Turnov, Krajířova

Synagoga Turnov

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Turnov,

Státní zámek Hrubý Rohozec

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Zákupy,

Státní zámek Zákupy

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Česká Lípa, U Vodního hradu 63

Vodní hrad Lipý

15.09.2012 10.00 - 21.00 hod.

Česká Lípa, Nám. Osvobození 297

Vlastivědné muzeum a galerie v
České Lípě, příspěvková organizace 15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Turnovská synagoga z roku 1719 byla vystavěna z kamene uvnitř bloku
domů židovské čtvrti. Předešlé 2 dřevěné synagogy shořely při požárech
města (1643, 1707). Její obnova proběhla v letech 2006 - 2008. Dnes slouží
jako kulturní stánek včetně místních archeologických nálezů.
R. 2010 otevřena nová prohlídková trasa, která vrátila interiérům
autentickou podobu z 30. let 20. stol. Přístupný je byt předposledního
majitele Mikuláše Des Fours-Walderode (knihovna s rodovou galerií,
apartmá hraběte, hraběnky, pokoje pro hosty, kaple, jídelna). V r. 2011
otevřeny dětské pokoje.
V zámku jsou zpřístupněny reprezentační a obytné interiéry druhého patra,
které ve 2. polovině 19. století obýval odstoupivší rakouský císař Ferdinand I.
se svou manželkou císařovnou Marií Annou Sardinskou. R. 2010
zpřístupněna pracovna císařovny Marie Anny. V r. 2012 do původní podoby
uvedena císařská jídelna, Zákupy - místo svatby F. F. d´Este.
Uprostřed České Lípy se tyčí majestátné pozůstatky Vodního hradu Lipý.
Jedná se o jeden z mála vodních hradů u nás. Průvodce po hradě Vás
provede nejen historií, ale zavede Vás i do nejtajemnějších hradních míst,
kde se můžete střetnout i s hrůzostrašným strašidlem Zikmundem. Nevšední
expozice upomíná i na krušnější doby, kterými hrad prošel během své
dlouhé historie. Po celé léto hrad oživují četné koncerty a bohaté kulturní
akce, které pobaví každého návštěvníka.

Zatímco vodní hrad Lipý, tohoto času restaurovaný, je výmluvnou památkou
na dobu založení města ve 13. století, klášter je připomínkou jeho vstupu
mezi střediska vzdělanosti. Latinská škola sem umístěná nese již na první
pohled znaky doby svého vzniku. Valdštejn počítal s velkým ústavem a
množstvím chovanců. Klášter je rozměrná patrová budova o čtyřech křídlech
s kostelem Všech svatých, dokončeným v roce 1707. Areál se počínaje
rokem 1698 rozrostl o Loretu, přilehlé ambity, v roce 1725 byly dostavěny
Svaté schody a v roce 1767 kaple Nejsvětější Trojice.
9
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Železný Brod,

Železný Brod,

Železný Brod, Na Poušti

Jedná se o zděnou jednolodní stavbu s půlkruhově uzavřeným presbytářem,
sakristií a kaplí. Kostel spolu s farou, kostnicí, zvonicí, schodištěm a ohradní
zdí je nejvýznamnější dominantou pravobřežní části Železného Brodu. První
zmínka o kostele pochází z roku 1352. Ve druhé polovině 17. stol. byl patrně
dřevěný kostel upraven ve zděnou, jednolodní stavbu. V letech 1762-63 byl
kostel rozšířen a celkově upraven (fundátorem stavby byl Karel Josef
Kostel sv. Jakuba Většího
15.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod. Desfours).
Dřevěná zvonice z roku 1761 je situována na hraně kostelního návrší. Na
zděné podezdívce je posazen dvojitý trámový rošt pro dva téměř nezávislé
štenýřové hranoly. Vlastní zvonice je dřevěná stupňovitá věžovitá. Dne
13.5.2007 zvonice vyhořela. O rok později proběhla celková obnova. Od
Zvonice v areálu kostela sv. Jakuba
roku 2009 jsou v interiétu zavěšeny tři nové zvony - sv. Jakub , Panna Maria
Většího
15.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod. Bolestná a sv. Václav.
Památka barokní architektury z roku 1769, významná dominanta města,
původně s hrobkou hraběcí rodiny Des Fours. V interieru kostela je
dochován původní umělecky hodnotný iluzivní oltář, malovaný v pozdně
barokním stylu technikou fresco secco. Ve dnech EHD bude již tradičně
Kostel sv. Jana Nepomuckého
připravena výstavka.
15.09.2012 11.00 - 16.00 hod.

Železný Brod, náměstí 3. května 37 Klemencovsko čp. 37

Železný Brod, Běliště 57

Roubené stavení č. p. 57 - Běliště

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Objekt čp. 37 v Železném brodě tzv. ,,Klemencovsko" pochází z roku 1792. Je
to poslední neporušené roubené průčelí na železnobrodském náměstí,
zbytek jedné z nejpůvabnějších staveb dřevěného městečka. Průčelí
patrového roubeného domu bylo v roce 1936 zapojeno do moderní budovy
státní spořitelny.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Největší a nejkrásnější roubené stavení ve městě. Stavba z roku 1807
reprezentuje tradiční lidovou architekturu pojizerské oblasti. Od roku je zde
otevřena stálá národopisná expozice Městského muzea. Každá z devíti
místností je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a jeho
okolí.
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