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NOBLESA SEVERNÍCH ČECH
Rod Gallasů a Clam-Gallasů je dnes spojován především se severními Čechami, avšak jeho působnost
lze vztáhnout téměř na celou tehdejší monarchii. Jeho
členové jsou jako úředníci u dvora neodmyslitelně
spjati s Vídní i s Prahou. V obou městech je reprezentují výstavní paláce – klasicistní Clam-gallasovský
palác ve Vídni a umělecky velice cenný pražský barokní Clam-Gallasův, resp. Gallasův palác. V Praze
tento rod připomíná i romantická zahrada Klamovka.
Příslušníci rodu byli příbuzensky provázáni i s dalšími významnými rodinami habsburské monarchie –
jako byli Schwarzenbergové, Dietrichsteinové, Colonna-Felsové, Kinští, Liechtensteinové, Auerspergové,
Sporckové, Clary-Aldringenové, Mitrovští, Colloredo-Mansfeldové aj. Účastnili se korunovací, císařských
zahraničních cest, diplomatických misí či válek.
Výrazně se angažovali také v umění a charitě. Jejich
jméno je spjato s takovými velikány hudby, jako byl
Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven,
nebo malíři Josefem Führichem, Josefem Berglerem
či sochařem Heinrichem Karlem Scholzem.
Clam-Gallasové stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách,
pražské konzervatoře a mnohých jiných institucí podobného věhlasu.
V regionech se pak zasadili o výraznou stavební
činnost, podporu barokní zbožnosti, lesního hospodářství či lázeňství, s čímž je spojeno i zpřístupnění
prvního hradního muzea ve střední Evropě – roku
1801 na Frýdlantě.

Rok Gallasů a Clam Gallasů bude zahájen v březnu
2019 v Nostickém paláci. Stěžejními objekty v rámci
Národního památkového ústavu budou hrad a zámek
Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi
konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci. Ta bude mít celodenní pojetí s postupným zapojením těchto tří objektů, přičemž stěžejní program
– večer a noc, bude na Grabštejně. Na zámku Lemberk vznikne v Bredovském letohrádku v úzké spolupráci s Územním odborným pracovištěm v Liberci
panelová výstava.
Vyvrcholením celého roku bude výstava „Spravedlnost
bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“
v Oblastní galerii Liberec trvající od 13. prosince 2019
do 1. března 2020.
Do projektu jsou zapojena pracoviště Národního památkového ústavu a další státní i soukromé subjekty
– viz přehled dále.
Patronát na tímto projektem/rokem převzal Nadační
fond – Clam-Gallas – Stiftungsfonds. (Nadační fond
založený v roce 2015 potomky Clam-Gallasů.)

clamgallasove

Zapojená pracoviště NPÚ:

Další zapojené subjekty:

Hrad a zámek Frýdlant

Domov Rožďalovice | www.domov-rozdalovice.cz

www.zamek-frydlant.cz

Hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Zámek Krásný Dvůr
www.zamek-krasnydvur.cz

Zámek Lemberk

Klášter Hejnice: Vzdělávací, konferenční
a poutní dům | www.klasterhejnice.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci | www.kvkli.cz
Lesy České republiky | www.lesycr.cz
Liberecký kraj | www.kraj-lbc.cz

www.zamek-lemberk.cz

Město Frýdlant | www.mesto-frydlant.cz

Zámek Libochovice

Oblastní galerie Liberec | www.ogl.cz

www.zamek-libochovice.cz

Panský dům a Pyramida na Jizerce | www.jizerka.cz

Zámek Opočno

Římskokatolická farnost
– arciděkanství Mladá Boleslav | www.farnost-mb.cz

www.zamek-opocno.cz

Zámek Sychrov

www.zamek-sychrov.cz

Územní odborné pracoviště v Liberci
www.npu.cz/uop-liberec

Územní památková správa na Sychrově
www.npu.cz/ups-sychrov

Generální ředitelství
www.npu.cz

Římskokatolická farnost
– děkanství Rožďalovice | www.farnostmcely.cz
Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
www.farnosthejnice.cz

SOU a SOŠ Horky nad Jizerou | www.souhorky.cz
Statutární město Liberec | www.liberec.cz
Šámalova chata v Jizerských horách
www.samalova-chata.cz

Technická univerzita v Liberci | www.tul.cz
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. | www.udu.cas.cz
Zahradní restaurace Klamovka
www.zahradnirestaurace.cz

Zámecký pivovar Frýdlant
www.pivovar-frydlant.com

Zámek Rokytnice v Orlických horách
www.zamek-rokytnice.cz

SPRAVEDLNOST
BEZ BÁZNĚ /
Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách
VÝSTAVA
V rámci projektu „Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech“ se uskuteční ve dnech 13. prosince 2019 až 1. března 2020 v Oblastní galerii Liberec
výstava s názvem „Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“.
Návštěvníci se komplexně seznámí s rodinou od Matyáše Gallase (1588—1647) až po sedm dcer posledního mužského člena rodu Franze Clam-Gallase
(1854—1930). Představen bude jejich soukromý život,
ale také činnost politická, hospodářská a kulturní.
Nejvíce prostoru získá osoba Jana Václava z Gallasu,
slavného císařského diplomata, neboť si letos připomínáme 300 let od jeho úmrtí. Kromě toho výstava
ukáže působnost rodu v oblasti vojenství, diplomacie,
podnikání, dobročinnosti, umění a správy panství.
K vidění budou rodové portréty, předměty denní potřeby, nábytek z rodových zámků atp. Připraveny
jsou komentované prohlídky výstavy, edukační programy pro školy a organizované skupiny a vzdělávací
koutek pro děti.
Výstava vzniká ve spolupráci Národního památkového ústavu, Oblastní galerie Liberec, Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i. a Technické univerzity v Liberci.

LEDEN
Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-gallasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

ÚNOR
23. 2.
Statutární město Liberec
Mezinárodní den průvodců na téma
„Po stopách Clam-Gallasů v Liberci“

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

BŘEZEN

DUBEN

Ministerstvo kultury ČR, Nosticův palác
Zahájení projektu

1. 4.—31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918

Slavnostní zahájení projektu „Po stopách šlechtických rodů“ pro rok 2019: Gallasové a Clam-Gallasové – Noblesa severních Čech za přítomnosti ministra
kultury ČR, generální ředitelky NPÚ a potomků
rodiny Clam-Gallasů.

28. 3.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Úvodní přednáška pro veřejnost
o projektu Gallasové a Clam-Gallasové
– Noblesa severních Čech
Přednáška pro veřejnost o rodu Gallasů a Clam-Gallasů a představení celého projektu včetně plánovaných akcí k danému roku. Od 18 hodin.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

13. 4.
Hrad Grabštejn
Mezinárodní den památek na Grabštejně
Speciální prohlídky o přínosu rodu Gallasů a Clam-Gallasů nejen do stavební podoby hradu, ale
i v rámci celého panství, pro děti navíc interaktivní
prohlídka. Od 10 do 15 hodin.

19.—22. 4.
Zámek Lemberk
Velikonoce na zámku
Speciální prohlídky zaměřené na slavení velikonočních svátků v poslední generaci rodiny Clam-Gallasů, tedy ve 20.—30. letech 20. století.

22. 4.
Hrad Grabštejn
Grabštejnské Velikonoce
Prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů
s průvodci v kostýmech z doby posledních majitelů
panství z rodu Clam-Gallasů, tvůrčí dílničky, občerstvení. Od 9 do 16 hodin.

23. 4.
Hrad a zámek Frýdlant
Clam-Gallasové a první zpřístupněná
památka ve střední Evropě
Speciální prohlídka o prvním hradním muzeu
v Čechách, v 18 hodin.

25. 4.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

KVĚTEN
1.—31. 5.
Hrad a zámek Frýdlant
Výstava v Rytířském sále
Rytířský sál bude doplněn o další portréty Gallasů
a Clam-Gallasů, veduty a erby majitelů – obohacení
základní prohlídkové trasy bez změny vstupného.

4. 5.
Město Frýdlant
Koncert v kostele Nalezení svatého
Kříže ve Frýdlantě
Koncert k poctě Gallasů a Clam-Gallasů,
od 17 hodin, smíšený pěvecký sbor ROSEX
– „Hudba přes staletí“.

4. 5.
Zámek Sychrov
Koncert – Oblíbená hudba
Clam-Gallasů a Rohanů
Oranžérie – koncert z děl oblíbených autorů Clam-Gallasů a Rohanů – hudební tradice obou rodů.
Na programu budou díla L. van Beethovena, W. A.
Mozarta, A. Dvořáka, Z. Fibicha, V. Nováka. Účinkují: soprán Zdena Kloubová, klavírní doprovod Marie
Wiesnerová, průvodní slovo Miloš Kadlec.

16. 5.
Hrad a zámek Frýdlant
Historická podoba hradu ve vizualizaci
a Globicova mapa panství, přednáška
V roce 2018 proběhla v podzemních a suterénních
prostorách hradu a zámku geofyzikální měření s cílem zjistit vývoj stavebních etap objektu.
Prezentace dílčích výsledků v kontextu Globicovy
mapy Frýdlantského panství z roku 1660. Zahájení
prezentace/přednášky v 18 hodin.

25.—26. 5.
Zámek Lemberk
Zdislavina světnička
Speciální prohlídky tzv. Zdislaviny světničky jakožto poutního místa, které nechal Franz Clam-Gallas
ve 20. letech 20. století zrekonstruovat.

30. 5.
Hrad a zámek Frýdlant
Hudební večer na téma „Hudba doby
Gallasů a Clam-Gallasů /I./“
Tradiční hudební večer reprodukované hudby, provází pan Vladimír Hrdina, od 18 hodin.

30. 5.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

ČERVEN
2. 6.
Hrad Grabštejn
Den dětí na Grabštejně
Historické a pohádkové postavy, kroket, badminton
a další hry, jimiž si volné chvíle krátili i Clam-Gallasové. Od 9 do 16 hodin.

4. 6.
Hrad a zámek Frýdlant
Speciální prohlídka zámecké knihovny
Gallasů a Clam-Gallasů
Od 18 hodin.

8. 6.
Zámek Krásný Dvůr
Komentované vycházky parkem,
přednáška a koncert
•

•

•

•

V 11.00 hodin komentovaná procházka zámeckým parkem s Janem Rudolfem Černínem, který v Krásném Dvoře založil jeden z nejstarších
přírodně-krajinářských parků na našem území.
Od 16.00 hodin přednáška o Společnosti
vlasteneckých přátel a Janu Rudolfu Černínovi – Kristián Kryštof Clam-Gallas, Jan Rudolf
Černín a další šlechtici byli zakládajícími
členy tohoto spolku.
Od 18.00 hodin koncert melodií Wolfganga
Amadea Mozarta, který se stýkal s Clam-Gallasy i Černíny. Hraje Severočeské smyčcové kvinteto.
Ve 20.00 hodin komentovaná vycházka parkem
od zámku k Novogotickému templu, s možností
výstupu na vyhlídku.

8.—9. 6.
Zámek Lemberk
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Komentované prohlídky Bredovské
zahrady doplněné o panelovou výstavu
Zpřístupnění zahrady s představením panelové
výstavy, věnované proměnám zahrady a okolí za
Clam-Gallasů.
Speciální prohlídky zaměřené na proměny zahrady
a letohrádku od 18. do 20. století, vedené Mgr. Renatou Tišerovou, NPÚ, ÚOP v Liberci.

9. 6.
Zámek Libochovice
Josef Blecha, vrchní zahradník
Clam-Gallasů, na Libochovicích
Přednáška o řediteli zahrad hraběte Clam-Gallase
Josefu Blechovi, jenž se významně podílel na přeměně přírodně krajinářského parku v Libochovicích.
Mezi jeho další díla patří například romantická
zahrada Klamovka v Praze.

20. 6.
Hrad a zámek Frýdlant
Hudební večer na téma „Hudba doby
Gallasů a Clam-Gallasů /II./“
Tradiční hudební večer reprodukované hudby,
provází pan Vladimír Hrdina, od 18 hodin.

29. 6.
Zámek Lemberk
a Územní památková správa na Sychrově
Dětský den v Bredovské zahradě
Akce pro rodiny s dětmi od 3 let do cca 12 let,
historie a přírodopis zábavnou formou.
Od 10 do 15 hodin.

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

od 1. 6.
Klášter Hejnice: Vzdělávací, konferenční
a poutní dům
Výstava: Franz Clam-Gallas:
Pocta šlechtici ducha a muži činu

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

ČERVENEC
1.—7. 7.
Zámek Lemberk
Prohlídky z věže
Komentovaná prohlídka výhledu ze zámecké věže
bude zaměřena na stavební a krajinářské úpravy
v okolí a hospodářskou činnost Clam-Gallasů.

6. 7.
Zámek Libochovice
Kostýmované prohlídky o krásné Lilly
Hraběnka Clotilde von Dietrichstein-Proskau,
manželka Eduarda Clam-Gallase, nazývaná „krásná
Lilly“, přijíždí navštívit svoji sestru Terezii. Doprovodný program v zámeckém parku.

6.—7. 7.
Hrad Grabštejn
Létohrátky aneb clam-gallasovská
(za)hradní slavnost
Tradiční letní festival plný hudby, tance, rozverných
kejklířských kousků a další zábavy tentokráte v duchu posledních majitelů – doby Franze Clam-Gallase
a jeho sedmi dcer. Od 9 do 17 hodin.

14. 7.
Územní památková správa na Sychrově
I. Cykloprohlídka
po clam-gallasovském panství
Lemberské a liberecké panství – sraz účastníků
na vlakovém nádraží v Jablonném v Podještědí
v 9.15 hodin.
Prohlídky na kolech pod vedením Mgr. Vladimíra Tregla seznámí účastníky se zajímavostmi na
jednotlivých clam-gallasovských panstvích, přičemž budou navázány na železniční trať pro možné
odpojení. Účast na cykloprohlídce zdarma, účastníci
si budou hradit vstupné na navštívených objektech.
Bližší informace na www.zamek-lemberk.cz

17. 7.
Domov Rožďalovice a Římskokatolická
farnost – děkanství Rožďalovice
Den otevřených dveří
Prohlídky běžně nepřístupného clam-gallasovského
zámku a přilehlého poutního kostela. Historie i současné využití areálu, přednáška o dějinách zámku.

20. 7.
Hrad a zámek Frýdlant
Večerní prohlídky s Gallasy
a Clam-Gallasy
Kostýmované prohlídky se zaměřením na životní
příběhy rodiny Gallasů a Clam-Gallasů.
Od 20 do 22 hodin.

20. 7.
Zámek Opočno
Noční prohlídky zámku s ochutnávkou
dobových specialit
Noční prohlídky zámku za asistence kustodů doplněné ochutnávkou jídel uvařených podle receptů
rodiny Clam-Gallasů.

20.—21. 7.
Hrad a zámek Frýdlant
Mimořádné zpřístupnění věže
Speciální prohlídky věže s průvodcem.

20.—21. 7.
Zámek Lemberk
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Komentované prohlídky
Bredovské zahrady
Speciální prohlídky zaměřené na proměny zahrady a letohrádku od 18. do 20. století, vedené Mgr.
Renatou Tišerovou, NPÚ, ÚOP v Liberci. Možnost
prohlídky panelové výstavy uvnitř Bredovského
letohrádku.

21.—28. 7.
Zámek Rokytnice v Orlických horách
Svatoanenská pouť
Svatoanenská pouť s vrcholem slavností 26.—28. 7.
Zámek bude otevřen denně od 14 do 18 hodin, v sobotu 27. 7. od 9 do 18 hodin. V rámci Svatoanenské
pouti proběhnou aktivity připomínající Clam-Gallasy v Rokytnici v Orlických horách.

27. 7.
Hrad Grabštejn
Noční prohlídky aneb Ze života
diplomata Jana Václava Gallase
Noční prohlídky nabídnou pohled do zákulisí života
významného evropského diplomata barokního období – hraběte Jana Václava Gallase.
Od 20 do 22 hodin.

27. 7.
Panský dům a Pyramida na Jizerce
Anenská slavnost
Celodenní slavnost s bohatým programem včetně
příjezdu hraběte Kristiána Kryštofa Clam-Gallase,
přednáška o Clam-Gallasech.

28. 7.
Územní památková správa na Sychrově
II. Cykloprohlídka
po clam-gallasovském panství
Po grabštejnském panství – sraz účastníků na vlakovém nádraží v Hrádku nad Nisou v 9.15 hodin
Prohlídky na kolech pod vedením Mgr. Vladimíra Tregla seznámí účastníky se zajímavostmi na
jednotlivých clam-gallasovských panstvích, přičemž
budou navázány na železniční trať pro možné odpojení. Účast na cykloprohlídce zdarma, účastníci si
budou hradit vstupné na navštívených objektech. Podrobnosti budou zveřejněny na www.hrad-grabstejn.cz

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

do 30. 9.
Klášter Hejnice: Vzdělávací, konferenční
a poutní dům
Výstava: Franz Clam-Gallas:
Pocta šlechtici ducha a muži činu

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

SRPEN
11. 8.
Územní památková správa na Sychrově
III. Cykloprohlídka
po clam-gallasovském panství
Po frýdlantském panství – sraz na vlakovém nádraží ve Frýdlantě v 9.15 hodin.Prohlídky na kolech pod
vedením Mgr. Vladimíra Tregla seznámí účastníky
se zajímavostmi na jednotlivých clam-gallasovských
panstvích, přičemž budou navázány na železniční
trať pro možné odpojení. Účast na cykloprohlídce
zdarma, účastníci si budou hradit vstupné na navštívených objektech. Podrobnosti budou zveřejněny na
www.zamek-frydlant.cz

17.—18. 8.
Zámek Lemberk
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Komentované prohlídky
Bredovské zahrady
Speciální prohlídky zaměřené na proměny zahrady a letohrádku od 18. do 20. století, vedené Mgr.
Renatou Tišerovou, NPÚ, ÚOP v Liberci. Možnost
prohlídky panelové výstavy uvnitř Bredovského
letohrádku.

31. 8.
Zámek Lemberk
Hradozámecké dopoledne (9—13 h)
Kostýmované prohlídky zaměřené na gastronomii
a ochutnávky specialit z období Clam-Gallasů
– oživená Černá kuchyně.

31. 8.
Hrad a zámek Frýdlant
Hradozámecké odpoledne (13—16:30 h)
Program zaměřený na všechny věkové skupiny,
podrobnosti na webu objektu.

31. 8.
Hrad Grabštejn
Hradozámecká noc (18—24 h)
Stěžejním objektem Hradozámecké noci bude právě
Grabštejn s bohatým programem a překvapením na
závěr noci. Na své si přijdou milovníci hudby, tance
i divadla, budou se konat prohlídky hradu s průvodcem i bez průvodce, budou připraveny dobové
specialitky k ochutnání včetně zmrzliny.

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

do 30.9.
Klášter Hejnice: Vzdělávací, konferenční
a poutní dům
Výstava: Franz Clam-Gallas:
Pocta šlechtici ducha a muži činu

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

ZÁŘÍ
Národní památkový ústav – udělení ceny

Patrimonium pro futuro, slavnostní ceremoniál na
zámku Lemberk, termín bude upřesněn.

od 6. 9.
Lesy České republiky
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor
Výstava fotografií dokumentující současný stav
a historický vývoj dochovaných pozůstatků hraběcích obor v Jizerských horách. K výstavě bude vydána doprovodná brožura s texty a fotografiemi. Místo
konání: Křížová chodba Kláštera v Hejnicích.

7. 9.
Kostel Nalezení svatého Kříže – Liberec
Koncert na počest Clam-Gallasů
Koncert konaný u příležitosti Dne evropského dědictví, za hezkého počasí v přilehlé zahradě. Stavba
současného kostela byla zahájena v roce 1753, kdy
významným donátorem byl Filip Josef z Gallasu,
který poskytl materiál na stavbu zdarma.

14. 9.
Hrad Grabštejn
Den evropského dědictví:
Památky (Clam-)Gallasů
Speciální prohlídky o přínosu rodu Gallasů a Clam-Gallasů nejen do stavební podoby hradu, ale
i v rámci celého panství, pro děti navíc interaktivní
prohlídka. Od 10 do 15 hodin.

19. 9.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

28. 9.
Hrad a zámek Frýdlant
Jak se vařilo a peklo u Gallasů
a Clam-Gallasů
Ukázky jídel a ochutnávka specialit i obyčejných
pokrmů z dob Gallasů a Clam-Gallasů. Vše navařeno
v zámecké kuchyni. Jen pro mlsné jazýčky!

28. 9.
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Horky nad Jizerou a Římskokatolická
farnost – arciděkanství Mladá Boleslav
Den otevřených dveří
Prohlídky běžně nepřístupného clam-gallasovského
zámku, přilehlého kostela a nedalekého hospodářského dvora. Historie i současné využití.

28.—29. 9.
Zámek Lemberk
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Komentované prohlídky
Bredovské zahrady
Speciální prohlídky zaměřené na proměny zahrady a letohrádku od 18. do 20. století, vedené Mgr.
Renatou Tišerovou, NPÚ, ÚOP v Liberci. Možnost
prohlídky panelové výstavy uvnitř Bredovského
letohrádku.

28.—29. 9.
Zámek Lemberk
Po stopách clam-gallasovských
stavebních úprav
Speciální prohlídky zaměřené na stavební úpravy
provedené Clam-Gallasy.
Po oba dny v 11 a ve 14 hodin.

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

do 30. 9.
Klášter Hejnice: Vzdělávací, konferenční
a poutní dům
Výstava: Franz Clam-Gallas:
Pocta šlechtici ducha a muži činu

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

ŘÍJEN
31. 10.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

do 31. 10.
Zámek Lemberk
Výstava: Zámek Lemberk po roce 1918
Výstava věnovaná Clam-Gallasům a dějinám zámku
Lemberk v období mezi lety 1918—1945.

do 15. 12.
Lesy České republiky
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor
Výstava fotografií dokumentující současný stav
a historický vývoj dochovaných pozůstatků hraběcích obor v Jizerských horách. K výstavě bude vydána doprovodná brožura s texty a fotografiemi. Místo
konání: Křížová chodba Kláštera v Hejnicích.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

LISTOPAD
2. 11.
Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem
Koncert k uctění památky Gallasů a Clam-Gallasů,
od 18 hodin.

28. 11.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

30. 11.
Hrad Grabštejn
Grabštejnský advent
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zaměřené
na staré adventní a vánoční tradice zejména z doby
Gallasů a Clam-Gallasů.

do 15. 12.
Lesy České republiky
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor
Výstava fotografií dokumentující současný stav
a historický vývoj dochovaných pozůstatků hraběcích obor v Jizerských horách. K výstavě bude vydána doprovodná brožura s texty a fotografiemi. Místo
konání: Křížová chodba Kláštera v Hejnicích.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

PROSINEC
1. 12.
Hrad Grabštejn
Grabštejnský advent
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zaměřené
na staré adventní a vánoční tradice zejména z doby
Gallasů a Clam-Gallasů.

4. 12.
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Přednáška pro veřejnost – Gallasové
a Clam-Gallasové a další objekty
Liberecka ve správě NPÚ
Od 18 hodin.

7.—8. 12.
Hrad a zámek Frýdlant
Vánoce u Clam-Gallasů
Prohlídky vánočně vyzdobených
reprezentačních interiérů.

7. 12.
Hrad Grabštejn
Vánoce na Grabštejně
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zaměřené
na staré adventní a vánoční tradice zejména z doby
Gallasů a Clam-Gallasů. Součástí programu bude
i odpolední provedení České mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby.

8., 14.—15., 21.—22. 12.
Hrad Grabštejn
Grabštejnský advent
Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zaměřené
na staré adventní a vánoční tradice zejména z doby
Gallasů a Clam-Gallasů.

13. 12. 2019 — 1. 3. 2020
Oblastní galerie Liberec
Výstava „Spravedlnost bez bázně:
Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“
Výstava věnující se rodu Gallasů a Clam-Gallasů.
Vernisáž pro veřejnost 12. 12. od 17:30 hodin.

7.—8. 12.
Zámek Lemberk
Vánoční hrané prohlídky aneb
Nové zvyky nové republiky

do 15. 12.
Lesy České republiky
a Územní odborné pracoviště v Liberci
Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor

Hra o společenských změnách v rodině Clam-Gallasů po vzniku Československé republiky, kdy hrabě
Franz Clam-Gallas chce trávit svátky na svém
severočeském zámku k překvapení služebnictva.
Jak si sloužící s touto situací poradí?

Výstava fotografií dokumentující současný stav
a historický vývoj dochovaných pozůstatků hraběcích obor v Jizerských horách. K výstavě bude vydána doprovodná brožura s texty a fotografiemi. Místo
konání: Křížová chodba Kláštera v Hejnicích.

Římskokatolická farnost Hejnice
– chrám Navštívení Panny Marie
Prohlídky clam-gallasovského patronátního chrámu a kláštera s možností
navštívit rodovou gallasovskou a clam-callasovskou hrobku
Individuálně dle návštěvní doby,
skupiny na objednání.

Sběratelská vstupenka, snížené
vstupné, turistické známky
Sběratelská vstupenka
Na zapojených objektech Národního památkového
ústavu obdrží návštěvníci ke klasické vstupence
také vstupenku sběratelskou s motivem probíhajícího roku Gallasové a Clam-Gallasové – Noblesa severních Čech. Vstupenky lze vlepovat do Zápisníku
návštěvníka památek, který je k dostání na všech
hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

Zveme Vás na cestu za příběhy
Českých památek. Publikaci
zakoupíte na pokladnách státních
památek, ve vybraných turistických
centrech nebo v e-shopu.

www.npu.cz

clamgallasove

www.npu.cz/zapisnik-navstevnika-pamatek

Snížené vstupné na hradě Grabštejn
a zámku Lemberk
Pokud návštěvník předloží vstupenku z roku 2019
z hradu a zámku Frýdlant, hradu Grabštejn či zámku Lemberk na pokladně hradu Grabštejn nebo na
pokladně zámku Lemberk, bude mu na těchto dvou
objektech poskytnuta sleva na vstupném.

Turistické známky
Na stěžejních objektech Národního památkového
ústavu jsou k dostání výroční turistické známky a absolventské turistické vizitky nově vydané
v souvislosti s tímto rokem.

Tipy na výlety v souvislosti s rodem
Gallasů a Clam-Gallasů
V Botanické zahradě Liberec můžete vidět kamélie,
které pochází ze zrušené oranžérie na hradě a zámku Frýdlant.
www.botaniliberec.cz/kamelie.php

Lesy České republiky, Krajské ředitelství v Liberci
Vás zve na procházku po bývalém clam-gallasovském
panství, které se rozprostírá v Jizerských horách.
www.lesycr.cz

Hraběcí obory v Jizerských horách – od roku 2016
probíhala intenzivní dokumentace dochovaných
prvků Heřmanické (tzv. malé) a Velké obory pro
chov zvěře založených v druhé polovině 19. století.
Cílem spolupráce Lesů České republiky, Mgr. René
Bělohradského a NPÚ, ÚOP v Liberci bylo zmapovat
původní průběh oborního plotu i ostatních dochovaných prvků v oboře a zajistit do budoucna jejich
ochranu formou zápisu mezi kulturní památky. Na
základě pořízených fotografií a dochovaných archiválií vznikla výstava pod názvem: Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor. Od 6. září
do 15. prosince k vidění v křížové chodbě Kláštera
v Hejnicích. K výstavě bude vydána doprovodná brožura s texty a fotografiemi.
Zajímavým turistickým cílem je Šámalova chata
v Bedřichově v Jizerských horách, někdejší lovecký zámek Nová Louka, dílo posledních Clam-Gallasů.
www.samalova-chata.cz

Zámecký pivovar Frýdlant vlastnili až do roku 1945
Clam-Gallasové. V letošním roce zde bude uvařena
várka na počest tohoto rodu, která naváže na již zavedené druhy piv, jakým je například Kristián, pojmenovaný po Kristiánu Filipovi z Clam-Gallasu.
www.pivovar-frydlant.com

Chrám Navštívení Panny Marie a bývalý františkánský klášter v Hejnicích jsou patronátními domy hrabat z Gallasu a Clam-Gallasu. Barokní kostel je místem posledního odpočinku
obou rodů, jehož představitelé jsou uloženi v rodové hrobce. Kostel s klášterem jsou přístupny
celoročně, a to včetně prohlídky s průvodcem.
www.klasterhejnice.cz | www.farnosthejnice.cz

Oblíbeným výletním místem Pražanů byl park Klamovka, založený Clam-Gallasy v 18. století. Parkovou kompozici dotvářely drobné stavby – jednou
z nich je i nynější Zahradní restaurace Klamovka.
www.zahradnirestaurace.cz

Zámek Rokytnice v Orlických horách – celoroční
rozšíření expozice na téma Clam-Gallasů. Návštěvní doba červen – září, soboty od 14 do 18 hodin.
www.zamek-rokytnice.cz

Frýdlantsko, spolek pro kulturu a krajinu – na jaře
bude vydána česko-německá monografie PhDr. Milana Svobody, Ph.D., pod názvem „Franz hrabě Clam-Gallas. Obrysy portrétu“. Podrobné informace na
www.frydlantsko.cz a www.clam-gallas.webnode.cz

SEZNAM VYOBRAZENÍ
Matyáš Gallas (1588—1647),
první Gallas v Čechách
Antonín Pankrác Gallas (1638—1695),
zakladatel slezské větve rodu
Hrad a zámek Frýdlant, severočeské sídlo rodu
Gallasů a Clam-Gallasů
Eduard Clam-Gallas (1805—1891),
slavný rakouský vojevůdce
Klotylda Clam-Gallasová (1898—1975),
poslední majitelka Frýdlantu
Nástěnné panneau od malíře Jana Raunachera,
které je možno spatřit na hradě Grabštejn (výřez)

Koblížek, nejoblíbenější hračka sedmi
dcer Franze Clam-Gallase, majitele
clam-gallasovských panství,
je k vidění na hradě a zámku Frýdlant

