11. srpna 2021
TISKOVÁ ZPRÁVA

Hostem u knížete Metternicha III. – kancléřova zmrzlina
Nevšední zážitek přinese návštěvníkům třetí díl tematických speciálních
prohlídek s ochutnávkami.
Zábavné prohlídky interiérů, kterými návštěvníky provádí zámecký majordomus Stevens, jsou na
zámku Kynžvart již tradiční a velice oblíbenou akcí. Návštěvníci se seznamují se stolováním na knížecím
dvoře v 18. a 19. století. Při této příležitosti jsou nasvíceny svícemi zlacené nástolní soupravy z
pokladů státního zámku Kynžvart.
Letos jsme pro hosty připravili další díl série výjimečných prohlídek, tentokrát na téma „kancléřova
zmrzlina“.
Návštěvníci se dozvědí, jak se v 18. a 19. století vyráběla v zámecké kuchyni zmrzlina pro knížecí stůl.
Uvidí pravý historický sorbetiér, ve kterém jim bude připraven sorbet podle historické receptury.
Samozřejmě ho hned ochutnají během návštěvy zámku. Nebude chybět ani přípitek ve formě sektu a
pro děti bude připravena domácí limonáda. Ve velkém reprezentativním sále bude prezentována
rozsáhlá sbírka zlacených nástolních souprav Thomire a srovnání forem stolování „á la russe“ a „á la
francaise“. Hosté spatří obě konfigurace stolování z doby kancléře Metternicha. Další ochutnávky
pravého marcipánu a želé z historických formiček zajisté zpestří nevšední zážitek, který bude možno
prožít na zámku Kynžvart 14. a 28. srpna v 16,00; 17,30 a 19,00 hodin.
Vstupenky jsou již v prodeji na pokladně zámku či online na stránkách www.zamek-kynzvart.cz.
Kapacita omezena!
Přijďte i Vy a buďte HOSTEM U KNÍŽETE METTERNICHA.
Těšíme se na Vás.

Prohlídka Hostem u knížete Metternicha

Pohled do velkého reprezentativního sálu s instalací soupravy Thomire při rozsvícených svících
Informace:
Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál
patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné
jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar
Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí
v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce
antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České
republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.cz

