
OTEVŘENÍ ZÁMKU ZELENÁ HORA 
Mimořádné prohlídky zámku Zelená Hora ve dnech  

29. 6. – 7. 7. 2019 (mimo 1.7. – zavřeno) 

VSTUPNÉ: 

Dospělí     120,- Kč 

Děti, ZTP      50,- Kč 

Rodina     300,- Kč (2 dospělí + max 4 děti) 

Obyvatelé Kláštera, děti do 3 let  ZDARMA 
 

CELODENNÍ PROGRAM 10 – 18 HODIN 
ZÁMEK 

Nádvoří 

 infocentrum, prodej suvenýrů – magnetky, pohlednice, turistické známky, turistické vizitky, hrnky, medaile, knihy 

„Podzelenohorská pohádka“ a „Zelená hora a Klášter u Nepomuku“, razítka  

 prodej občerstvení – U Bizona, Sýrárna Jarov a Farma Peřina Klášter 

 program – historické souboje, divadelní představení, středověká hudba, dobový tanec, břišní tanečnice, baletní 

školička, hudební skupina Perla Šťáhlavy, Country, Railtale 

 komentované prohlídky 1. patra zámku s dvěma divadelními zastaveními, komentované prohlídky sklepení ukrývající 

vězení šíleného Ferdinanda ze Šternberka i záhadný portál z první poloviny 13. století – „Srdce Zelené Hory“, 

prohlídky zámecké kaple a sklepení pod věží se strašidelnými povídkami „Kdo se bojí, nesmí do sklepů“, venkovní 

komentované prohlídky areálu zámku „Zelená Hora v řeči symbolů a čísel“ 

 volné prohlídky vojenské basy, Libušina sálu s představením Zelenohorského rukopisu, 2. a 3. patra zámku 

s výstavami obrazů, dobových fotografií a dokumentů, dokumentů o Zelené Hoře a nové fotoexpozice 

Salla terrena – zahrada 

 středověký stan - ukázka zbraní, zbroje a historického ležení, dobové oblečení, historické souboje, střelba z kuše 

 ukázka dravců - sokolnictví 

 stánkový prodej a dílničky pro děti i dospělé - výroba šperků, keramiky, dětské hračky a polštářky, kovářská dílna, 

vlněné zboží, airbrush na tělo, bižuterie, medovina, trdelník, mýdlová dílna, malování na dřevo, drátkování, dárkové 

předměty 

KOSTEL 

 nerezový oltář se sochou panny Marie Zelenohorské – s vysvěcenou korunkou ve Vatikánu a dotýkaná originálem 

ve Vídni a nově s monstrancí s ostatky sv. Vojtěcha 

 výstava fotografií Olgy Havlové 

 sbírka na obnovu kostela a zámeckého areálu 

Parkoviště v podzámčí zdarma  

GPS souřadnice: 49° 29' 47.1753775" N 

13° 34' 54.7691917" E 

nebo  49.4965235, 13.58131549999996  

(Zámek Zelená Hora, Klášter 1, 335 01 Nepomuk, Česká republika) 

 
 

Obec Klášter 

www.obecklaster.cz 

Mikroregion Nepomucko 

www.zelenahora.cz  

 

 

http://www.obecklaster.cz/

