
Obecní úřad a knihovna Sibřina vás zve na 

ADVENTNÍ ZÁJEZD

Kdy: pondělí 12.12. 2022

Seznamte se s majitelem zámku Křinec, který jako
bájný Fénix povstal z ruin a popela

Prohlídka Křineckého zámku, to je jedno velké vyprávění o velmi turbulentní historii šlechtických rodů,
které zámek v průběhu staletí postupně vlastnily a také ztratily. Jedná se o příběh vzletů, pádů a skoro

definitivním zániku této mimořádně skvostné památky, která se díky nezměrnému úsilí současných
majitelů, dochovala pro nás, a dochová se také generacím příštím. 

Vstupné: 50,- Kč dítě do 15 let, 70 Kč senior nad 60 let, 140 Kč dospělý



Zámek  Loučeň, 

Příběh vánočního stromečku

Ve  slavnostně  nazdobených  komnatách  na  Vás  čeká  více  než  20  vánočních
stromků a každý bude mít svůj vlastní příběh. Nepůjde ale jen o stromečky, ale
seznámíme  Vás  i  s  historií  rodiny  Thurn-  Taxis,  dozvíte  se,  jak  se  stromečky
zdobili před 100 lety či ochutnáte speciální vánoční pečivo, které se servíruje v
zahraničí. Letošní hlavní téma vánočních prohlídek na zámku Loučeň je "Věhlas
českého průmyslu první republiky".

Vstupné:  200 Kč, jednotné vstupné

Odjezd: 9,15 Stupice ,   9,30 Sibřina

Cena: Občané ze Sibřiny a Stupic hradí jen vstupné

Ostatní: 300,- Kč + vstupné 

Přihlášky posílejte na : obec.sibrina@sibrina.cz

nebo knihovna@sibrina.cz

tel: 777 782 266
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