
Otevírací doba hradu Rotštejn v roce 2014

Otevřeno pouze v případě příznivého počasí, po ustání deště musí 
zůstat památka nejméně 4 hodiny uzavřena

Rotštejn je zřícenina s expozicemi a výstavami, nelze 
jej tedy otevírat za deštivého počasí

Velikonoční prázdniny: 17.-18.4. od 10:30 do 16:00
velikonoční svátky 19.-20.4. od 10:00 do 17:00

Velikonoční pondělí: ZAVŘENO

Dále o víkendech:
so. od 10:30 - 17:00         ne. od 10:30 – 16:00

1.5.-4.5.   8.-11.5. od 10:00 – 17:00         

dále o víkendech do 31.5. vždy v so: 10:00 –17:00, ne: 10:00 –16:00

1.6 – 31.8. po – pá 10:00 do 16:30

so: od 10:00 do 17:00 ne: Od 10:00 –16:00

září: pouze o víkendech - so.: od 10:00 do 17:00, ne.: Od 10:00 –16:00
říjen: v případě příznivého počasí pouze o víkendech so – ne: 11:00 – 16:00

 
Organizované skupiny si mohou nejméně týden dopředu 

domluvit návštěvu vzdělávací akce či prohlídku památky mimo 
tuto dobu s kastelánkou paní H.T. Hlubučkovou

tel: +420 721195471
nebo na adrese: hrad.rotstejn@seznam.cz

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU VPUŠTĚNI ZA HRADNÍ 
BRÁNU 30 MINUT PŘED KONCEM OTEVÍRACÍ DOBY.

V případě deštivého či mimořádně chladného počasí 
musí zůstat památka uzavřena!!! 

     HRAD ROTŠTEJN 
       KALENDÁŘ AKCÍ 
                       A.D. 2014

www.hradrotstejn.info
https://www.facebook.com/pages/

hrad-Rotštejn/

mailto:hrad.rotstejn@seznam.cz
https://www.facebook.com/pages/
http://www.hradrotstejn.info/


Rotštejnská setkávání 2014

17.4.-20.4. XIV. Veselé hradní Velikonoce – výstava, výtvarné dílny , 
o víkendu veselá šermířská pohádka 

19.4.-20.4. Na Den země do Země - netradiční oslava Dne Země- 
sázíme a sejeme  hradní bylinkovou zahrádku 

1.5.-4.5.   8.-11.5. Ohlédni se člověče  - výstava dokumentárních
 fotografií k 26.výročí založení os. Ochrana Klokočských skal 

31.5.-1.6. Plyšové štěstíčko  - výstava plyšových medvědů a medvídků
ze soukromé sbírky Barunky Jaburkové -otevřeno od 10:00 do 17:00
V případě deštivého počasí se výstava koná v budově obecního 
úřadu v Klokočí 

28.6.-6.7. Tajemství hradní kuchyně – střípky z dějin pitných 
režimů a stravovacích návyků zemí Koruny České ...

8.7.-10.8. Dny svaté Markéty – povídání  o pečení chleba  v širších 
kulturních souvislostech , výstava, ochutnávky chleba, omalovánky,
 soutěže v poznávání obilí, a obilných produktů ...

23.-24.8. XVI. Šermířské loučení s létem 
program:  sobota 23.8.: V Klokočí na návsi  10:00– Bohoslužba
 ku poctě svatého Václava, 
následuje historický průvod pod korouhví Paní  z Rotštejna
 ze vsi ku hradu,
na hradě divadelní představení   Začátky představení
 v 11 :00, 13:15 a 15:15 hod.
    
Neděle 24.8 - na hradě :  divadelní představení  v 11 :00, 13:15 a 15:15 
hod.

  6.9. IV. hradozámecká noc na Rotštejně aneb pojďte s námi za 
pohádkou začátek v 17:00 – opékáme uzeniny z vlastních zásob 
ctěného návštěvnictva, zpíváme si pro radost, pohádková prohlídka 
hradu-Rotštejn, s Luciperem se podíváme do pekla … 

   4.-5.10. 11.-12.10. – v případě příznivého počasí  o víkendech – 
Chvála česneku -výstava  o česneku, pečeme topinky s českým 
česnekem atd.

  24.12. -  XII.Veselé hradní koledování – Vánoce na hradě od 
13:00 do  cca 15:00 

Od 1.6. do 31.8. výstava dětských prací z VIII.ročníku 
mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku …. aneb 
Památky Velké Moravy  očima dětí 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Programy pro MŠ. - Putování za pohádkou 
                                    Bylinková setkávání

Programy pro ZŠ – Putování za pověstmi Panství 
Rotštejnského 
Bylinková setkávání 

Na uvedené programy je nutno se nejméně týden dopředu 
objednat na tel. +420721195471 nebo emailem: 
hrad.rotstejn@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------
Minimální vstupné pro  návštěvníky od 6 let :25Kč/1osobu

Slevy na nejrůznější průkazy a benefity na Rotštejně neplatí .
Rotštejn není státní památkou, neplatí zde tedy ani běžná
otevírací doba státních  hradů a zámků.

mailto:hrad.rotstejn@seznam.cz



