
Podzimním krajem venkovských zámečků

Neděle 14.10.2012 

Sraz v 9:30 hodin Na Knížecí

Příjezd do Nalžovic (10:48 hod.

(veřejnosti nepřístupný), pěší procházkou nejprve po červené 

turistické značce přes osadu Pazderny

božích muk do Radíče. Celkem 4 km.

 

V Radíči tematická prohlídka zámku

barokním malířem.  

Jižním křídlem zámku o 6 komnatách provází

komnatě hledat tajemné symboly a šifry ukryté v nástropních malbách z poloviny 17. 

století. Poodkryjeme Vám roušku tajemství dávného dorozumívacího jazyka 

renesančních a barokních malířů. Inspirováni starobylou nástropní malbou s alegorií 

pěti smyslů vás 

zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Přijďte ochutnat na vlastní kůži, jak vypadá, zní a voní 

zámek Radíč.

 

Možnost p

parkem, konírna, kaple.

Více na 

 

 

 

 

 

Poté návrat stejnou cestou, procházkou 

večeře v Restauraci U Vondráčků (

Zpět z Nalžovic autobusem do Prahy

 

Tradiční výlet DBN 

Podzimním krajem venkovských zámečků

Na Knížecí – autobusové nádraží (autobus odjíždí v 9:40 hodin)

hod.) – omrknutí  místního zámečku 

pěší procházkou nejprve po červené 

Pazderny, poté polními cestami kolem 

Celkem 4 km. 

tematická prohlídka zámku s názvem Tajemné symboly a šifry ukryté v barokních malbách s 

Jižním křídlem zámku o 6 komnatách provází barokní malíř, s nímž budete v každé

komnatě hledat tajemné symboly a šifry ukryté v nástropních malbách z poloviny 17. 

století. Poodkryjeme Vám roušku tajemství dávného dorozumívacího jazyka 

renesančních a barokních malířů. Inspirováni starobylou nástropní malbou s alegorií 

pěti smyslů vás při prohlídce povedeme k tomu, abyste sami zapojili všechny smysly 

zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Přijďte ochutnat na vlastní kůži, jak vypadá, zní a voní 

zámek Radíč. 

Možnost posezení v zámecké kavárně, procházka 

parkem, konírna, kaple.  

Více na http://www.ch-radic.cz/index.php 

procházkou z Radíče do Nalžovic. V Nalžovicích možnost 

U Vondráčků (http://www.vondracek.sedlcany.cz/#rest). 

autobusem do Prahy v 16:11 nebo 17:45 nebo 17:54 hodin.   

Podzimním krajem venkovských zámečků 

40 hodin). 

Tajemné symboly a šifry ukryté v barokních malbách s 

barokní malíř, s nímž budete v každé 

komnatě hledat tajemné symboly a šifry ukryté v nástropních malbách z poloviny 17. 

století. Poodkryjeme Vám roušku tajemství dávného dorozumívacího jazyka 

renesančních a barokních malířů. Inspirováni starobylou nástropní malbou s alegorií 

při prohlídce povedeme k tomu, abyste sami zapojili všechny smysly – 

zrak, sluch, chuť, čich i hmat. Přijďte ochutnat na vlastní kůži, jak vypadá, zní a voní 

možnost společné brzké 


