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Zámecké čajování – slavnostní ukončení
návštěvnické sezony na Kačině
U příležitosti rozloučení s návštěvnickou sezonou a v rámci oslav výročí
republiky je v neděli 28. 10. v Národním zemědělském muzeu Kačina
připraveno Zámecké čajování. Zájemce čekají receptury z doby, kdy zámek
spravoval hraběcí rod Chotků, ochutnávky čajů z kačinské bylinkové zahrady
či kostýmovaná prohlídka zámku.

Z deníků hraběnky Marie Sidonie víme, jak důležité byly v její době bylinky nejen
v léčitelství, ale také v kuchyni. Návštěvníci budou moci ochutnat čaje ze směsí
vytvořených zámeckými zahradníky, především z rostlin z kačinské bylinkové zahrady
a parku. K čaji bude připraveno malé pohoštění, například cukrovinky z kdoulové
marmelády, tradiční štrůdl, křížaly a mnohé další. „Sladit se bude zámeckým medem
našich včelek. Jejich úl je součástí výstavy Včelí království,“ říká ředitel Národního
zemědělského muzea Kačina. Kačinský čaj z 23 bylin od 11 do 17 hodin
Kostýmované prohlídky reprezentačních prostor zámku návštěvníkům
přiblíží dobrodružnou povahu vzácné paní Marie Sidonie Chotkové. Svět očima
urozené dámy na přelomu 18. a 19. století představí soubory historického tance
Salome a Tempus Fugit. Z deníku Marie Sidonie Chotkové v 11, 13, 14, 15 a 16
hodin
Zámecké i muzejní prohlídkové trasy (od 9 do 16 hodin) jsou v tento den
návštěvníkům přístupné zdarma.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem
zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství,
zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova
a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze
také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum
na zámku Kačina mapuje především historii českého venkova, expozice představuje vývoj
hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým empírovým klenotem,
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návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je chotkovská knihovna, divadlo
nebo lékárna.
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