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  Praha
Invalidovna | www.invalidovna-praha.cz

4. 12. 
16.30 – 18.00 hod.│ 
Předvánoční  
dílna pro děti 

Na předvánoční dílně budou děti 
vyrábět pod vedením zkušeného 
lektora vánoční dekorace a budou 
si moci vyzkoušet jednoduché 
techniky zdobení skleněných 
ozdob. Součástí bude povídání 
o vánočních zvycích.
Vstupné: 70,- Kč, rezervace nutná: 
invalidovna@npu.cz

14. 12. 
19.00 – 20.15 hod.│ 
adventní prohlídky  
Předvánočně laděné 

prohlídky barokní Invalidovny před-
staví unikátně řešenou stavbu od Kili-
ana Ignáce Dienzenhofera, její historii 
i plány do budoucna. Přijďte si pro-
hlédnout nejzajímavější prostory 
stavby a zjistit, jak se v ní žilo váleč-
ným invalidům. Pro děti bude navíc 
přichystána dílna na výrobu dekorací 
a povídání o vánočních zvycích.
Vstupné: 100,- Kč, snížené 70,- Kč,- 
Více informací  
na www.invalidova-praha.cz

  StředočeSký kraj
Zámek Březnice | www.zamek-breznice.cz

7. 12. 
19.00 – 20.15 hod.│ 
koncert  
„Chtíc, aby spal“ 

Mezzosopranistku Editu Adlerovou 
doprovodí na klavír Věra Müllerová 
a Tomáš Benedikt Sršeň na akor-
deon, koná se v hudebním sále 
zámku Březnice.
Vstupné: 150,- Kč, snížené 100,- Kč 
Rezervace online

14. 12. 
10.00 – 12.00 hod.  
a  10.00 – 15.30 hod. 
(každou půlhodinu)│ 

advent na zámku 
Prohlídky s ukázkami vánočních 
zvyků a tradic, s koledami a zpěvy, 
zámeckým pálffyovským betlé-
mem. Účinkují žáci základní umě-
lecké školy Dobříš, hudební a pě-
vecký sbor Villanella Praha a žáci 
dramatického kroužku základní 
školy Březnice. 
Vstupné: Vstupné: 150,- Kč, sníže-
né 100,- Kč, rodinné 390,- Kč 
Rezervace online

 
hamousův statek | www.hamousuv-statek.cz 

30. 11. – 1. 12. ∕ 7. 12. – 
8. 12. ∕ 14. 12 – 15. 12. ∕ 
21. 12.– 22. 12.
10.00 – 15.00 hod.│

advent na hamousově statku  
Výstava lidových betlémů na Ha- 
 

mousově statku, bude otevřena 
o všech adventních víkendech. 
Expozice se zimní a vánoční temati-
kou, k vidění budou ozdoby a malá 
výstava lidových betlémů. 
Vstupné: 70,- Kč, snížené 50,- Kč
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Zámek hořovice | www.zamek-horovice.cz

30. 11. – 1. 12. ∕ 7. 12.– 
8. 12. ∕ 14. 12.– 15. 12. 
 10.00 – 15.00 hod.│
adventní prohlídky 

Prohlídka svátečně vyzdobeným 
zámkem s výkladem o adventních 
a vánočních tradicích.
Vstupné: 150,- Kč, snížené 100,- Kč
Rezervace na tel. čísle: 311 512 479 
nebo na e-mail:  
bartipanova.katerina@npu.cz

3.12 .– 6. 12. ∕  
10. 12.– 13. 12. 
9.00 – 15.00 hod.│
adventní prohlídky  

pro skupiny ZŠ a MŠ 
Prohlídka svátečně vyzdobeným 
zámkem s výkladem o adventních 
a vánočních tradicích přizpůsobe-
ným věku a schopnostem vnímání 

dětí. Možnost spojit s prohlídkou 
historických hraček:  
„Hry a hračky malých aristokratů“.
Vstupné: 50,- Kč (adventní pro-
hlídka), 90,- Kč (adventní prohlíd-
ka a expozice hraček). Rezervace 
povinná: 311 512 479 nebo na e-mai-
lu: bartipanova.katerina@npu.cz

7. 12.
16.30–18.00 hod.│
andělské zvonění 
Tvořivou dílničku po-

řádá středisko volného času Dome-
ček Hořovice. Děti zároveň posílají 
andělskou poštou dopisy Ježíškovi.
Vstupné: 40,- Kč
Rezervace na tel. čísle: 311 512 223 
nebo na e-mail:  
tklokocnik@domecekhorovice.cz 

hrad karlštejn | www.hrad-karlstejn.cz

1. 12. / 15. 12.
14.00 –  15.00 /  
17.00 – 18.00  
a 19.00 – 20.00 hod.│

česká  mše vánoční  
jakuba jana ryby 
Tradiční Česká mše vánoční v Rytíř- 
 

ském sále hradu Karlštejn v podání 
smíšeného pěveckého sboru Slavoš 
z Berouna.
Vstupné: 210,- Kč, snížené 150,- Kč 
Prodej vstupenek online 
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Zámek konopiště | www.zamek-konopiste.cz

30.11.
14.00 – 17.00 hod.│
advent v růžové  
zahradě s čerty  

a anděly v zámeckém sklepení 
Výstava adventních dekorací ve svá-
tečně nasvíceném skleníku a peklo 
s čerty v zámeckém sklepení pod 
horním nádvořím. Bohatý program 
pro děti na nádvoří s občerstvením.
Vstupné: 50,- Kč, snížené 30,- Kč 

7. 12.
14.00 – 18.00 hod.│
Zámecké vánoce 
Výstavní prostory 

jižního křídla budou nazdobeny 
stromečkem, nejhezčími sbírkový-
mi předměty s adventní tematikou 
a zajímavostmi z vánočních oslav 
v dobách Rakouska-Uherska.
Vstupné: základní 80,-/ 60, - Kč , 
rozšířené 180,-/130,- Kč 

hrad křivoklát | www.hrad-krivoklat.cz

7. 12. – 8. 12. ∕  
14. 12. – 15. 12.
9.00 – 16.00 
10.00 – 16.00 hod.│

královský advent na křivoklátě 
Řemeslný jarmark s komponova-
ným doprovodným programem 
pro děti i dospělé, skvělou atmo-
sférou s rozličným občerstvením. 
Mnoho lidí přijíždí kromě zábavy 
také za nákupem vánočních dárků. 
Oba víkendové programy budou 
letos ozdobeny příjezdem českého 

krále Přemysla Otakara II. s rodi-
nou a následnou audiencí v Krá-
lovském sále.
Vstupné: 80,- Kč, snížené 60,- Kč, pro 
návštěvníky s platnou vstupenkou 
na prohlídkový okruh zdarma, 
vstup na královskou audienci 50,- 
Kč pro všechny
Rezervace pouze na královskou 
audienci v Královském sále 
po všechny čtyři dny, jiná rezerva-
ce není nutná. 

Zámek Mnichovo hradiště |  
www.zamek-mnichovohradiste.cz

1. 12. – 6.1. 
10.00 – 16.00 hod.│
Výstava betlému  
Františka Pešána 

Vyřezávaný betlém s lidovým námě-
tem v životní velikosti aranžovaný 
v prostorách sala terreny v zahradě 
státního zámku Mnichovo Hradiště. 
Vstupné: zdarma 

1. 12. – 20. 12.
9.00 – 15.00 hod.│
adventní výstava 
V zámku Muzea města 

Mnichovo Hradiště ve druhém 
patře se koná adventní výstava.
Vstupné: 40,- Kč, snížené 20,-  Kč 
Rezervace na tel. čísle: 326 771 001 

Mníšek pod Brdy | www.zamek-mnisek.cz

1. 12.
10.00 – 17.00 hod.│
Nebe i peklo  
na zámku Mníšku 

Akce je určena dětem od tří let. 

Potkají Mikuláše, čerty i anděly. 
Prozradí, zda byly hodné, nebo 
zlobily, zkusí si zahrát s čertem 
karty nebo kostky o svou duši, 
a když přednesou básničku nebo 
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zazpívají koledu, možná si vyslouží 
i odměnu.
Vstupné: 100,- Kč, pro děti  
3 – 15 let 55,- Kč. Rezervace na tel 
čísle: 606 649 207 / 778 716 538 
nebo na e-mailu: mnisek@npu.cz 

 1. 12. ∕ 7. – 8. 12. ∕  
14. – 15. 12.
10.30 – 14.30 hod.│
Vánoční prohlídky 

Speciální prohlídky zámku pro děti 
i dospělé, které jsou připraveny 
pro nejmenší návštěvníky. Potkají 
i oblíbenou ledovou královnu Elsu. 
Spolu s rodiči se dozvědí o vánoč-
ních zvycích, např. proč si mazat 
tváře medem, házení střevícem, 
stoupání na sekyrku nebo věštění 
budoucnosti. Zároveň jsou otevře-
ny klasické prohlídkové okruhy.
Vstupné: 150,- Kč základní, snížené 

140, - Kč a pro děti 3 – 15 let 85,- Kč 
Rezervace na tel. čísle: 606 649 207 
/ 778 716 538 nebo na e-mailu: 
mnisek@npu.cz

31. 12.
Od 10.00 hod.│
Silvestrovské  
prohlídky  

Na Silvestra 2019 bude otevřeno! 
Od deseti hodin provázíme zám-
kem dospělé i děti.
Vstupné: 150,- Kč, snížené 140 Kč 
snížené a pro děti 3 – 15 let 85,- Kč 
Rezervace na tel. čísle: 606 649 207 
/ 778 716 538 nebo na e-mailu: 
mnisek@npu.cz

1. 1. 
od 13.30 hod.
Pohádkové novo- 
roční prohlídky

 
klášter Sázava | www.klaster-sazava.cz

23.11.
10.00 – 17.15 hod.│
těšíme se na advent 
a Vánoce 

Tradiční „živá sobota“ v křížové 
chodbě, klášterním skriptoriu pod 
věží, a bývalém refektáři kláštera 
nejen pro rodiny s dětmi. Připra-
veny jsou výtvarné a rukodělné 
dílničky s vyráběním svícnů, přá-
níček, pečiva, ozdůbek pro dámy 
a dalších dárečků. Program doplní 
prodejní výstava adventních 
svícnů. Odpoledne je připravena 
pohádka pro děti s marionetami. 

Program završí koncert souboru 
Zanyka v dobových kostýmech. 
Vstupné“ jednotné 50,- Kč. + pří-
platky ke vstupnému: dílna sví-
cínků a vazbiček + 20,- Kč /osoba; 
speciální prohlídky sklepně-věžní 
+ 40,-Kč/osoba (prohlídka samo-
statně bez účasti na jiných pro-
gramech 90,- Kč/osoba, koncert 
ZANYKA + 50,- Kč/osoba, + 25,- Kč/
děti nad 12 let, studenti a senioři, 
do 12 let zdarma (koncert bez 
účasti na jiných částech programu 
100,- Kč dospělá osoba, 75,- Kč dítě 
nad 12 let, studenti a senioři.

 
hrad točník  | www.hrad-tocnik.cz

11. 12.
17.30 hod.│
Pavel Šmíd  
a Vojta Vrtek  

– Zpátky do Betléma 
Zpátky do betléma je společným 
projektem Teátru Pavla Šmída 
a kejklíře Vojty Vrtka. Kdyby ten-

krát před dvěma tisíci lety ta pat-
náctiletá holka neřekla andělovi 
ANO, tak by teď asi bylo všechno 
úplně jinak. Asi bychom neslavili 
Vánoce, nestavěli bychom betlémy 
a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání 
kejklíře a komedianta Vojtěcha se 
svým panem učitelem u Betléma. 
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Po letech si ten prastarý příběh 
zahrají a prožijí opět společně. 
Scéna namalována Simonettou 

Šmídovou, loutky od Jana Růžičky, 
režie Stanislava Kočvarová.
Vstupné: dobrovolné

 
Zámek  Veltrusy | www.zamek-veltrusy.cz

23.11.
10.00 – 17.00 hod.│
adventní tvoření 
Tvoření adventních 

věnců a ozdob na vánoční výzdo-
bu. Výtvarné dílničky pro děti, kde 
si vyzkouší zdobení perníčků či 
výrobu papírových ozdob. Prostor 
mezi hospodářským dvorem
a nádvořím zámku zaplní malý 
vánoční jarmark. Po celý den bude 
možnost speciálních adventních 
prohlídek zámku.
Vstupné: 40,- Kč/osoba
Rezervace na tel. čísle: 315 781 146 
nebo na e-mailu: veltrusy@npu.cz

30.11.
15.00 – 16.30 hod.│
adventní pohádka – 
Sváťovo dividlo 

Adventní pohádku v Rudolfově 
sále zahraje divadelní soubor Svá-
ťovo dividlo. Po pohádce se zastaví 
i Mikuláš s čerty a anděli a přinese 
dětem mikulášskou nadílku. Děti 
pouze v doprovodu dospělé osoby.
Vstupné: 100,- Kč/osoba
Rezervace na tel. čísle: 315 781 146 

nebo na e-mailu: veltrusy@npu.cz

7. 12.
18.30 – 19.30 hod.│
adventní koncert 
Předvánoční shon 

uvolní zámecký adventní koncert. 
Letos v podobě večeru šansonů 
Světlany Nálepkové za doprovodu 
Jiřího Toufara. Spolu s rodiči se 
dozvědí o vánočních zvycích, např. 
proč si mazat tváře medem, házení 
střevícem, stoupání na sekyrku 
nebo věštění budoucnosti.
Vstupné: 250,- Kč/osoba
Rezervace: 315 781 146 /  
veltrusy@npu.cz

15. 12.
14. 30 – 17.00 hod.│
Živý betlém 
Živý betlém se vydá 

s průvodem k Jezulátku. Vycházet 
bude od hlavní zámecké brány 
u Veltrus a na cestě ho doprovodí 
živá hudba. Na průvod bude před 
zámkem čekat Panna Marie s Je-
žíškem a s Josefem. 
Vstupné: zdarma

 
Zámek Žleby | www.zamek-zleby.cz

23. – 24. 11 . ∕ 30.11.  
– 1. 12. ∕ 7. – 8. 12.
9. 00 – 16.00 hod.│
Vánoční prohlídky  

Vánočně laděná procházka 
zámkem provede návštěvníky 
slavnostně vyzdobenými zámec-
kými sály a pokoji, kde milovníky 
historie čeká vyprávění o vánoč-
ních zvycích. Součástí prohlídky 
bude návštěva sladce provoněné 
zámecké kuchyně s ochutnáv-
kou a setkání s pravými anděly. 

Prohlídka je vhodná pro dospělé 
i děti.
Vstupné: 170,- Kč , snížené 130,- Kč 
Rezervace doporučena na tel. 
čísle: 724 151 545 / zleby@npu.cz

26.11 – 29.11. ∕  
3. 12..– 6. 12.
9. 00 – 14.00 hod.│
Vánoční  

prohlídky pro školy  
Vánoční prohlídka pro mateřské 
i základní školy, při které se děti 
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dozvědí mnoho zajímavých vá-
nočních lidových zvyků, na vlastní 
jazýčky se přesvědčí, jaké dobroty 
se dají upéct v historické zámecké 
kuchyni, nahlédnou do zámeckého 
sklepení a přijdou na to, jak těžké to 
mají andělé začátečníci.
Vstupné: ZŠ 121,- Kč, MŠ 55,- Kč 
Rezervace nutná na tel. čísle: 
724 151 545 nebo na e-mailu:  
zleby@npu.cz

26.11 – 29.11. /  
3. 12..– 6. 12.
9. 00 – 15.00 hod.│
Vánoční  

prohlídky pro skupiny 

Vánočně laděná procházka zámkem 
provede návštěvníky slavnostně vy-
zdobenými sály a pokoji, kde milov-
níky historie čeká vyprávění o vá-
nočních zvycích. Součástí prohlídky 
bude rovněž návštěva sladce provo-
něné historické zámecké kuchyně 
a setkání s pravými anděly. Prohlídka 
je vhodná pro dospělé i děti, fyzicky je 
nenáročná, avšak není bezbariérová. 
Prohlídka ve všední dny pouze pro 
předem objednané skupiny. Délka 
cca 60 minut.
Vstupné: 170,- Kč, snížené 130,- Kč 
Rezervace nutná na tel. čísle: 
724 151 545 nebo na e-mail:  
zleby@npu.cz

 ÚSteCký kraj
Zámek Benešov nad Ploučnicí | www.zamek-benesov.cz

2. 12. – 6. 12.
8. 00 – 13.00 hod.│
Vánoce na zámku 
Speciální vánoční 

prohlídky pro předem objednané 
třídy prvního stupně základních 

škol. Děti spatří vánočně vyzdobený 
zámek a dozvědí se zajímavosti 
o staročeských vánočních tradicích. 
Rezervace nutná na tel. čísle: 
724 663 548 nebo na e-mailu:  
kristkova.miluse@npu.cz

 
Zámek duchcov | www.zamek-duchcov.cz

7. 12. – 8. 12.
10. 00 – 15.00 hod.│
Vánoce na zámku 
Přijďte zažít vánoční 

atmosféru na svátečně vyzdobený 
zámek a poslechněte si povídání 
o vánočních zvycích v zámku 
i v podzámčí. Prohlídky zámku 

Advent_DL.indd   6 12.11.2019   20:36:01



7

proběhnou od 10.00 do 15.00 hod., 
začínat budou vždy v každou celou 
hodinu.

Vstupné: 120,- Kč , snížené 80,- Kč 
a rodinné 310,- Kč 
Rezervace na tel. čísle: 417 835 301

 
Zámek  krásný dvůr | www.zamek-krasnydvur.cz

24.11. 
11. 00 – 15.00 hod.│
Svatokateřinské 
slavnosti 

Prohlídky se zaměří na dobu mezi 
posvícením a adventem. Nenechte 
si ujít příležitost dozvědět se, jak se 
slavily svátky svatého Martina či 
Kateřiny, co znamenají jednotlivé 
adventní symboly či proč Mikuláš 
naděluje dětem dárky. Drobný 
dárek je připraven pro všechny ná-
vštěvníky. Nejen děti se mohou těšit 
na pohádku „O rybáři a zlaté rybce“ 
v podání Divadla Rozmanitosti. 

Vstupné: 160,- Kč , snížené 120,- Kč 
Pohádka 80,- Kč 

26. - 29. 11. 
Je možné pro skupiny 
od 10 osob objednat 
speciální Svatokateřin-

skou prohlídku vánočně vyzdobe-
ným zámkem. 
Vstupné pro skupiny činí 130,- Kč 
na osobu 
Rezervace na tel. čísle: 415 210 004 
nebo na e-mailu:  
krasnydvur@npu.cz 

 
 
Zámek Libochovice | www.zamek-libochovice.cz

 6. 12. / 9. – 13.12.
9. 00 – 13.00 hod.│
od adventu  
po tři krále 

Edukační program pro mateřské 
školy a I. stupeň základních škol, 
pouze pro předem objednané skupi-
ny. V historických interiérech zámku 
se děti dozví, odkud k nám přišel vá-
noční stromeček, čím se dříve vánoč-
ní stromečky zdobily, co se nejčastěji 
jedlo ke štědrovečerní večeři, jaké 
zvyky a tradice jsou spojeny s Váno-
cemi nebo si zkusíme předpovědět 
budoucnost. Poté navazuje program 
výtvarné dílničky.
Rezervace nutná: 416 591 443
Vstupné: 80,- Kč dítě, pedagogický 
dozor zdarma

7. 12. – 8. 12. / 14. – 15. 12. 
10.00 – 15.00 hod.│
Vánoční výstava 
Během prohlídky 

historických interiérů zámku se 
dozvíte mnoho zajímavých věcí  
 

o Vánocích, o jejich zvycích a tra-
dicích. Navštívit můžete i malý 
hospodářský dvoreček s ovečkami 
nebo starou zámeckou kuchyni.
Vstupné: 120,- Kč základní, snížené 
80,- Kč 

7. 12.
10.00 – 15.00 hod.│
čerti na  
Libochovicích 

Při prohlídce vánočně vyzdobený-
mi historickými interiéry se sezná-
míte se zvyky a tradicemi Vánoc 
a potkáte se andělem a čerty.
Vstupné: 120,- Kč , snížené 80,- Kč  

14. 12.
10.00 – 15.00 hod.│
Milý ježíšku,…  
Při kostýmované 

prohlídce vánočně vyzdobeným 
zámkem se potkáte s Ježíškem, 
kterému můžete dát dopis se svým 
přáním pod stromeček.
Vstupné: 120,- Kč, snížené 80,- Kč 
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Most - kostel Nanebevzetí Panny Marie |  
www.kostel-most.cz

30.11.
17.00–18.00 hod│
adventní a vánoční 
koncerty 

Adventní koncert pořádaný Statu-
tárním městem Most
Vstupné zdarma

1. 12.
9.00–10.00 hod.│
Bohoslužba – žehná-
ní adventních věnců

Vstupné: zdarma

3. 12. 
17.00–18.00 hod.│
Labyrint světa  
a ráj srdce

9. 12. 
16.00–18.00 hod.│
Vánoce v kostele 
s poutavým vyprá-

věním o varhanách

11. 12. 
17.00–18.00 hod.│
adventní koncert
Vstupné: dobrovolné

20. 12.
18.00–19.00 hod.│
tradiční mše  
jakuba jana ryby

Vstupné: 220,- Kč/osoba 

24. 12. 
14.00–15.30 hod.│
Vánoční odpoledne 
v kostele 

Vstupné zdarma

24. 12. 
22.30 – 23.30 hod. │
Půlnoční bohoslužba 
v kostele 

Vstupné: zdarma

26. 12. 
16.00–17.00 hod.
Varhanní koncert 
v kostele 

Vstupné: 160,- Kč/osoba

 
Zámek Ploskovice |  www.zamek-ploskovice.cz 

10.11. 
15.00 – 15.30 hod.│ 
o svatém  
Martinovi  

Setkáváme se s poutníkem,  
kterému odpírají lidé almužnu. 
Poutník skoro umírá, když se 
objeví římský voják Martin, který 
rozsekne svůj plášť a věnuje ho 
poutníkovi. Odměnou mu za zá-
chranu je prozření a víra v jednoho 
Boha. Představení připravilo  
hudební divadlo La Scuola  
(HuDiLaS).
Vstupné: 100,- Kč
Rezervace nutná: 416 749 092 nebo 
na e-mailu: ploskovice@npu.cz

14. 12.– 15. 12. 
15.00–18.00 hod.│
Vánoční zámecké 
interiéry a jarmark 

Slavnostně vyzdobené interiéry 
zámku ožijí kostýmovanými 
scénkami s tematikou vánočních 
svátků. Zároveň máte možnost 
navštívit tradiční vánoční jarmark 
ve vestibulu zámku.
Vstupné:130,- Kč, snížené 90,- Kč 
a 20,- Kč děti od tří do šesti let
Rezervace na tel. čísle: 416 749 092 
nebo na e-mail:  
ploskovice@npu.cz
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Zámek Stekník | www.zamek-steknik.cz

14. 12.
10.00–16.00 hod.│
adventní  
prohlídky  

a koncert v zámecké kapli 
Prohlídky od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 a 16.00 hod. Koncert 
od 17.30–18.30 hod.. Vánoční atmo-
sféru zpříjemní prohlídky svátečně 
vyzdobeným zámkem, na hlavním 
prohlídkovém okruhu. Sobotní od-

poledne završí koncert v zámecké 
kapli Navštívení Panny Marie. 
Vstupné na prohlídku: 130,- Kč 
dospělí, snížené 90,- Kč a děti 3 -6 
let 20,- Kč 
Vstupné na koncert: 170 Kč/osoba 
Doporučujeme rezervaci na tel. 
čísle: 778 486 747 nebo na e-mailu: 
steknik@npu.cz (v ceně pouze 
koncert, prohlídky interiérů se 
platí zvlášť).

 karLoVarSký kraj
hrad a zámek Bečov nad teplou | www.zamek-becov.cz

24. 12.
24.00 hod.│
Půlnoční mše  
v zámecké 

 kapli svatého Petra  
Ve spolupráci s římskokatolickou 
farností Bečov nad Teplou se 
uskuteční v zámecké kapli svatého 
Petra státního zámku bohoslužba. 
Mši celebruje P. Reginald Pavel 
Větrovec, TH. D., O. PRAEM.  
Vstup možný od 23.45 do obsazení 
kapacity kaple

31. 12. – 1.1. 2020
13.00 – 14.30 hod.│
Silvestrovská  
a novoroční prohlíd-

ka relikviáře svatého Maura 
Vydejte se na cestu a prožijte příběh 
relikviáře svatého Maura! Prohlíd-
kový okruh představí ojedinělou 
románskou zlatnickou památku ne-
vyčíslitelné hodnoty. Doprovodná 
expozice provede dějinami tohoto 
skvostu s vyvrcholením v závěru 
trasy, kde nerušeně vychutnáte 
krásu románského zlatnictví. 
Vstupné: 150,- Kč základní, sníže-
né 110,- Kč. Rezervace online.
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Zámek kynžvart | www.zamek-kynzvart.eu

7. 12.
13.00–16.00 hod. (za-
čátek každou celou 
hodinu)│

Vánoce na zámku
Prohlídka vánočně vyzdobenými 
interiéry zámku zaměřená na vá-
noční zvyky, vůně i chutě. Ochot-
níci z divadelního spolku Elements 
předvedou několik scének spoje-
ných s Vánoci a historií zámku. 
Vstupné: 150,- Kč, snížené 110,- Kč 
snížené, děti do šesti let zdarma
Prodej: online nebo na místě před 
začátkem akcí.

31. 12.
16.00 – 18.00 hod.│
Silvestrovské  
prohlídky zámku 

Speciální silvestrovské prohlídky - 
začátek a konec: 16.00 a v 18.00 hod. 
v českém jazyce, v 17.00 v němčině. 
Exkluzivní silvestrovské prohlídky 
zlacených nástolních ozdob knížat 
Metternichů, unikátní a největší 
kolekce v České republice. Výji-
mečná atmosféra návštěvy zámku 
v posledním dni v roce bude umoc-
něna osvětlením interiérů svícemi.
Vstupné: 300,- Kč, snížené 220,- Kč. 
Rezervace a prodej: online 

 
Zámek Valeč | www.zamek-valec.cz

13. 12.
19.00 – 20.00 hod.│
adventní  
koncert v kostele 

Nejsvětější trojice 
Koncert smíšeného pěveckého 
sboru Rosa Coeli ze Žlutic, který 
v adventním čase vystupuje 

v zámeckém kostele pravidelně. 
Tentokrát za doprovodu kytary, 
violoncella a flétny zahrají a zazpí-
vají nejen klasické vánoční písně, 
ale také cyklus písní Loutna česká 
V. Adama Michny.
Vstupné dobrovolné, rezervace 
možná
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 PLZeňSký kraj
Zámek červené Poříčí | www.zamek-cerveneporici.cz

14. 12.; 21. 12.
17. 00 – 19.00 hod.│
adventní  
kalendář  

na zámku červené Poříčí 
Procházku nočním barevně nasví-
ceným zámkem s deseti adventními 
zastávkami u vánočních stromů 
doplní výklad průvodce, který 
návštěvníkům přiblíží spoustu ad-
ventních zvyků, symbolů a svátků. 
Prohlídky odcházejí v 17.00; 17.30; 
18.00 a 18.30 hod.  
Vstupné 100,- Kč, snížené 70,- Kč.

23. 12.
16. 00 hod.│
Zámek  
červené Poříčí  

rozdává Betlémské světlo
Přijďte si se svíčkou do zámecké 
kaple Nejsvětějšího Srdce Páně 
pro Betlémské světlo a nechte 
tak na sebe působit jeho kouzlo 
po dobu svátečních dnů. 
 
 
 

 
hrad a zámek horšovský týn |  
www.zamek-horsovskytyn.cz

22. 12.
10.00 – 15.00 hod.  
(polední pauza  
12.15 – 12.45 hod.)│

adventní prohlídky  
a vánočně nazdobené  
prohlídkové okruhy 
Zámeckou kuchyni naplní vůně 
vánoček, cukroví a perníčků. 
Zámeckým kuchařkám nahléd-
nete pod pokličku a dozvíte se, 
jaký jídelníček se během vánoč-
ních svátků podával na zámku. 
Od 17.00 hod. ukázka živého 
betlému. Prohlídkové trasy vy-
zdobí betlémy a dozvíte se více 
o vánočních zvycích a vývoji 
vánočních ozdob.
Vstupné dle jednotlivých okruhů

24. 12.
12.00 – 15.00 hod.│
Štědrý den  
a betlémské  

světlo v horšově 
Prohlídka kostela s vánoční výzdo-
bou a můžete se také zaposlouchat 
do vánočních koled. Od 14.00 hod. 
se koná Mše svatá pro děti.
Vstupné: dobrovolné

26. 12. – 31. 12. 
10.00 – 15.00 hod.│
Vánoční  
prohlídky 2019 

Nazdobený a provoněný okruh ku-
chyně, s možností nahlédnout do zá-
meckého jídelníčku. Ukázka betlémů, 
vývoje vánočních ozdob. Otevřeny 
jsou všechny prohlídkové trasy.
Vstupné: dle jednotlivých prohlíd-
kových okruhů

 
klášter kladruby | www.klaster-kladruby.cz

20. 12. 
18. 00 hod.│
Vánoční  
koncert 

Vánoční koncert v klášterním  
kostele Nanebevzetí Panny  
Marie.
Vstupné: dobrovolné
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22. 12. 
15. 00 hod.│
Vánoční koncert 
Vánoční koncert sou-

boru staré hudby Cavalla a pěvec-
kého sboru Cantus v klášterním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
V programu zazní méně známé 
adventní a vánoční písně a skladby 
z barokních kancionálů.
Vstupné: dobrovolné 

 
hrad rabí | www.hrad-rabi.eu

30. 11. 
12.00 – 16.00 hod.│
Nebíčko  
a peklíčko na rabí 

Svátek svatého Mikuláše mohou ro-
diny s dětmi oslavit na hradě Rabí. 
Čeká je nebe plné andílků, se který-
mi si děti mohou pohrát a zasoutě-
žit v několika andělských zastave-
ních. Nebudou chybět od Lucifera 
a čertíků malá šibalská překvapení. 
U nebeské brány mohou pošeptat 
do ucha sv. Mikuláši svá tajná vá-
noční přání. V hradním sklepení je 
připraveno pro velké i malé zlobivce 
- začouzené peklíčko. 
Rezervace není nutná.
Vstupné: plné 80,- Kč,  
snížené 50,- Kč

7. 12. 
16. 00 – 19.30 hod.│
Vánoce na rabí  
Zpříjemněte si před-

vánoční čas a navštivte podvečerní 
prohlídky s neopakovatelnou 
atmosférou zimního hradu. Dozví-
te se více o tom, jak dobu adventu 
a Vánoc trávili naši předci a po-
odhalíte také něco ze symboliky 
tohoto období. Během večera se 
můžete ohřát u jednoho z velkých 
ohňů na nádvoří a ochutnat sva-
řené víno či čaj. Vánoční náladu 
podtrhne středověká hudba a ko-
ledy v podání plzeňské skupiny 
Gutta. Začátky jednotlivých pro-
hlídek: 16.00; 16.20; 16.40; 17.10; 17.30; 
17.50 a 18.10 hod.
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Na akci doporučujeme rezervaci. 
Objednávky od 1. 11. na e-mail: 
rudova.hana@npu.cz nebo  
na tel. čísle: 376 596 235  
(od pondělí do pátku od 11.00 

do 14.00). Rezervaci zpětně  
potvrzuje správa hradu Rabí.
Více informací  
na www.hrad-rabi.eu.

 kraj VYSočINa
Zámek jaroměřice nad rokytnou |  
www.zamek-jaromerice.cz

7. 12. – 8. 12. 
12. 00 – 16.00 hod.│
Vánoce na zámku 
Jaroměřický zámek 

hostí o víkendu 7. a 8. 12. tradiční 
řemeslnické a vánoční trhy s vý-

stavou a pestrým doprovodným 
programem.
Ke vstupence na výstavu je 
vstupné na jeden z doprovodných 
programů zdarma, více informací 
na: www.zamek-jaromerice.cz.

 
hrad Lipnice | www.hrad-lipnice.cz

23. 12. 
17:00 hod.│
Vánoční zpívání 
na hradě Lipnici 

Vánoční koncert lipnického pěvec-
kého sboru pod vedením Markéty 
Viterové.
Vstupné: dobrovolné

 
Zámek Náměšť nad oslavou | www.zamek-namest.cz

1. 12.
17. 00 – 18.30 hod.│
Zámecký adventní 
koncert 

Tradiční podvečer s adventní 
hudbou v zámecké knihovně 

přinese Barokní roráty aneb Dialo-
gus Nebe a Země v áriích v podání 
komorního souboru Ritornello pod 
vedením Michaela Pospíšila.
Vstupné: 100,- Kč  

 
Zámek telč | www.zamek-telc.cz

21. 12.
17. 00 – 19.00 hod.│
22. 12.
14. 00 - 16.00 hod.│

Živý betlém na zámku  
s folklorními soubory  
Čekání na Štědrý den ukrátí 
komponovaný pořad sestavený 
ze staročeských lidových koled, 
říkadel a tanců, který vychází 
z klasického biblického příběhu 
o Ježíškovi. Účinkuje několik 
desítek členů folklorních souborů 

Podjavořičan a Kvítek při DDM 
v Telči v autentických kostýmech 
za doprovodu živé hudby.
Vstupné: dobrovolné

27. 12. – 30. 12.
18. 00 - 20.00 hod.│
Vánoční  
prázdniny  

v telči. konírna zámku 
Nejen v létě, ale i v zimě si můžete 
užít hudbu na telčském zámku. 
Vánoční koncerty se v zimě pořá-
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dají v prostorách Konírny zámku 
a začínají vždy v 18.00 hod..
Vstupné: je možno zakoupit  

v IC Telč na radnici, vstupné 
pravděpodobně 350,- Kč.

 jIhočeSký kraj
Zámek hluboká nad Vltavou | www.zamek-hluboka,eu

30.11. – 1. 12. /
7. 12. – 8. 12.  / 
14. 12. – 15. 12. / 
21. 12. – 22. 12. 

10.00 – 16.00 hod.│
advent na zámku  
Advent na hlubockém zámku popr-
vé nabídne netradičně vyzdobené 

prostory zámecké kuchyně, které 
budou přístupné bez průvodce 
každý adventní víkend. Po prohlídce 
na nádvoří zámku bude možné 
zakoupit občerstvení i vánoční punč.
Vstupné: dle okruhu zámecké 
kuchyně 

 
hrad a zámek jindřichův hradec |  
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

7. 12. – 8. 12.
adventní dny  
Program obou víken-
dových dnů nabídne 

hudební, taneční a divadelní 
vystoupení. Nejen dětské návštěv-
níky potěší malý zvěřinec, výstava 
sokolnicky cvičených dravých ptá-
ků nebo lukostřelba na II. nádvoří. 
V provozu bude opět 500 let stará 

Černá kuchyně. Zámecká nádvoří 
se promění v tržiště s originálním 
zbožím a také se sladkými i slaný-
mi pochoutkami. Své dovednosti 
předvedou umělečtí řezbáři, ko-
váři a hrnčíři a v malých tvůrčích 
dílnách si zájemci budou moci 
vyzkoušet svou vlastní zručnost.
Vstupné: 10,- Kč
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hrad Nové hrady | www.hrad-novehrady.cz

25.11 –  31. 12.
Soutěž o nejkrásnější 
perníkový hrad, zří-
ceninu či chaloupku 

Přineste nám nebo pošlete váš  
perníkový hrad od 25. listopadu 
do 29. listopadu 2019 a my ho vysta-
víme přímo na zimní prohlídkové 
trase „Vánoce u pana správce“. 
Soutěží se v kategoriích děti do  
15 let, dětské kolektivy a dospělí. 
O vítězi rozhodnou svým hlasová-
ním návštěvníci prohlídek. Vítězo-
vé obdrží drobné ceny od našich 
sponzorů. 

30.11. – 15. 12. 
10. 00 - 15.00 hod.│
Vánoce u správce 
Při svátečních prohlíd-

kách návštěvníci nahlédnou do ad-
ventní a vánoční atmosféry v do-
mácnosti správce novohradského 
panství na počátku 20. století. 
Dozví se více o vánočních zvycích 
a tradicích, které se udržovaly 
nejen na Novohradsku. Na prohlíd-
kové trase budou vystaveny i vý-
robky amatérských cukrářů, kteří 
se zapojili do soutěže o nejkrásnější 
perníkový hrad. 
Vstupné jako na netradiční  
prohlídku

 
Zámek třeboň | www.zamek-trebon.cz

30.11. – 30. 12.
otevřeno dle zájmu 
a možností.│
Zámecké  

vánoce 2019  
Zámek Třeboň a Schwarzenberská 
hrobka. Připomíná Vánoce tak, 
jak je slavili Schwarzenbergové 
před sto lety. Vyzdobené interiéry, 

vánoční zvyky a dárky přibližují 
lidem atmosféru knížecích svátků 
známého rodu. Chodby zámku 
a soukromá apartmá Schwarzen-
bergů vyzdobí vánoční stromky 
a dekorace. Nebude chybět ani 
koncert či výstava vánočních 
dekorací a ozdob. Více informací 
na www.zamek-trebon.cz
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30.11.– 30. 12.
úterý – sobota,  
10. 00 – 15.00 hod.│
Vánoční  

interiéry zámku 
Prohlídky vánočně vyzdobených 
interiérů zámku (trasa B)
Vstupné: 120,- Kč dospělí

30.11. – 21. 12. 
 čtvrtek - sobota  
10. 00 – 15.00 hod.
Schwarzenberská 

hrobka 
Komentované prohlídky knížecí 
hrobky v Domaníně
Vstupné: 90,- Kč, děti 60,- Kč  
a rodinné vstupné 230,- Kč

30.11. – 7. 12. 
 denně 9.00 – 17.00 hod. 
Prodejní výstava 
v zámecké galerii 

Vánoce Klubu Mája.
Vstupné zdarma

1. 12. 2019 
neděle 18. 00 hod.│ 
adventní koncert 
Schwarzenberská 

hrobka. Hudební skupina MiMo- 
Band z Českých Budějovic 

7. 12. 2019
sobota 17.00 hod.│ 
adventní koncert ve  
Swarzenberské hrobce 

Chrámový sbor Ševětín 

10. 12. - 17. 12. 
denně 9. 00 - 17. 00 hod. │ 
Prodejní  
výstava v zámecké  
galerii“ Skleněné vánoce“ 
OA, SOŠ a SOU Třeboň připravila 
prodejní výstavu svých prací  
v zámecké galerii.

19. 12. 2019 
čtvrtek  
17. 00 hod.│
Živý Betlém  

Vánoční příběh od Borovanských 
betlémářů se představí na velkém 
nádvoří zámku.

27. 12. - 29. 12. 
pátek – neděle 13.00 - 
19.00 hod.│ 
První knížecí  

vánoce (1895) 
Hrané kostýmované prohlídky  
nás zavedou do roku 1895. 
Na akci je nutná rezervace. 
Vstupné 180,- Kč

27. 12. - 29. 12.2019 
Pátek – neděle  
10.00 - 14.00 hod.│ 
Schwarzenberská 

hrobka 
Komentované prohlídky knížecí 
hrobky v Domaníně.
Vstupné: 90,- Kč 
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 kráLoVéhradeCký kraj
hrádek u Nechanic | www.zamekhradekunechanic.cz

30. 11.
18. 00 a 19.30 hod.│
Vánoční koncerty 
ve Zlatém sále 

Účinkuje folklorní soubor  
Kvítek.
Vstupné 150,- Kč. Rezervace vstu-
penek je možná na tel: 495 441 244. 
Rezervované vstupenky  
si můžete vyzvednout čtvrt  
hodiny před začátkem koncertu. 
Více informací na  
www.zamekhradekunechanic.cz 

30. 11. – 15. 12. 
09.00 – 16.00 hod.│
Vánoce na hrádku  
u Nechanic  

Prohlídky vánočně vyzdobené-
ho interiéru zámku, seznámení 
s historií Vánoc jejich zvyky 
a tradicemi. Během této akce 
můžete ochutnat pravý anglický 
vánoční punč.  
Rezervace nutná pro větší sku-
piny a zájezdy. Jednotlivcům re-
zervace na denní prohlídky nevy-
tváříme (až od cca 10 osob výše). 
Rezervace vstupenek na telefon-
ním čísle 495 441 244. Vstupné: 
základní 120,- Kč, snížené 80,- Kč

2. 12. – 6. 12. / 9. – 13. 12.
Vánoce na zámku 
Otevřeno pro předem 
ohlášené skupiny se 

zvýhodněným vstupným pro zá-
kladní a mateřské školy. Výchovný 
program pro děti ze základních škol 
- vhodné pro I a II. stupeň.  
Vstupné školy: ZŠ 60,- Kč  
a MŠ 50,- Kč 

6. 12. a 13. 12.
17. 00 – 20.00 hod.│
Noční vánoční  
prohlídky  

Noční prohlídky vánočně vyzdo-
bených interiérů zámku při světle 
lustrů, dobových lampiček i svící. 
Doba prohlídky max. 60 minut.
Rezervace vstupenek je možná 
na tel. čísle: 495 441 244, denně 
od 9.00 do 15.30 hod., rodinám s dět-
mi doporučujeme denní prohlídky, 
z důvodu tmavších interiérů.

7. 12. 
8. 00 a 19.30 hod.│
Vánoční koncerty 
ve Zlatém sále 

Účinkují: folková skupina Kantoři. 
Vstupné 200,- Kč. Rezervace vstu-
penek je možná na tel.: 495 441 244, 
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denně od 9.00 do 15.30 hod., rezervo-
vané vstupenky je možné si vyzved-
nout čtvrt hodiny před začátkem 

koncertu. Více informací na www.
zamek-hradekunechanic.cz. 

 
hospitál kuks | www.hospital-kuks.cz

16. – 17. / 23. - 24. 11. 
09. 00 – 16.00 hod.│
Listopadové  
prohlídky  

a vánoční trhy v kuksu 
V listopadu je zámek otevřen 
veřejnosti. Můžete se těšit na gas-
tronomické speciality, tradiční ře-
meslné výrobky a ukázky lidových 
řemesel. Přístupný bude základní 
prohlídkový okruh, rodinná 
hrobka Šporků a farmaceutická 
expozice Historie lékáren. Kromě 
komentovaných prohlídek inte-
riérů můžete strávit čas v našem 
bylinkářství na nádvoří.  
Vstupné: dle jednotlivých prohlíd-

kových okruhů a na trhy 40,- Kč 
a zlevněné 20,- Kč

14. 12. 
17. 00 – 18.30 hod.│
česká mše vánoční 
Tradiční vánoční 

koncert v kostele Nejsvětější Trojice 
vyvrcholí Českou mší vánoční od Ja-
kuba Jana Ryby Missa pastoralis 
bohemica neboli Česká mše vánoční.
Rezervace vstupenek e-mailem 
u paní Evy Čepičkové (eva.cepic-
kova@post.cz). Vstupenky budou 
k vyzvednutí 30 minut před začát-
kem koncertu u vchodu do kostela 
Nejsvětější Trojice.

 
Zámek Náchod | www.zamek-nachod.cz

25. – 28. 11.
08. 00 – 12.00 hod.│ 
advent 
Prohlídky adventně 

a vánočně vyzdobených interiérů 
zámku. Vhodné pro MŠ, ZŠ a jiné 
objednané zájezdy.

Nutno rezervovat předem na tel.:  
491 426 201, 773 771 818, 608 818 818, 
608 181 921 nebo na e-mailu:  
nachod.objednavky@npu.
Vstupné: ZŠ 50,- Kč, MŠ 30,- Kč., 
pro ostatní návštěvníky jako 
na běžné prohlídky
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29. 11. – 1. 12.
10. 00 –15.00 hod.│
advent  
pro veřejnost 

Prohlídky adventně a vánočně  
vyzdobených interiérů zámku. 

Doporučená rezervace na tel.: 
773 771 718 nebo na e-mailu:  
nachod.objednavky@npu.
Vstupné: stejné jako na běžné 
prohlídky 

 
Zámek ratibořice | www.zamek-ratiborice.cz

5. 12.
18. 00 – 18.45 hod.│
Mikulášská  
obchůzka ve mlýně 

V Rudrově mlýně v Babiččině 
údolí vás uvítá folklorní soubor 
Barunka z České Skalice.  
Rezervace nutná

5. – 8. 12.
09. 00 – 16.00 hod.│
advent  
v ratibořicích 

Během prohlídky adventně a vá-
nočně vyzdobených interiérů 
zámku vás přijme paní kněžna. 
Zámečtí úředníci a služebnictvo 
vás seznámí s adventními a vá-
nočními zvyky. Kulturní program 
bude probíhat také v Rudrově 
mlýně, kde vás obdobím adventu 
a Vánoc provede soubor Barunka 
a na Starém bělidle nahlédnete 
do světničky babičky z románu 
Boženy Němcové. 

Vstupné: plné 90,- Kč, senioři 65+, 
děti 6+, studenti a ZTP 60,- Kč,  
rodinné 240,- Kč a děti do 6 let 
zdarma v doprovodu rodičů.MŠ 
20,- Kč
 
14. 12. 
17. 00 – 19.00 hod.│
adventní koncert 
Účinkuje: Vysokoškolský umělecký 
soubor Pardubice, pod vedením 
Tomáše Žídka. 
Vstupné: jednotné 100,- Kč.

26. 12.
koleda, koleda  
Štěpáne 
Účinkuje: folklorní 

soubor Barunka – Rudrův mlýn. 
29. 12.
jesličkáři 
Účinkuje: folklorní 
soubor Barunka – 

Rudrův mlýn.
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 LIBereCký kraj
hrad a zámek Frýdlant | www.zamek-frydlant.cz

7. – 8. 12. 
11.00 – 14.00 hod.│
Vánoce  
u Clam-Gallasů 

Prohlídky vánočně vyzdobe-
ných reprezentačních interiérů 
za Clam-Gallasů. Interiery budou 
vánočně vyzdobeny a hosty při-
jme sám Matyáš Gallas.  V Mod-
rém salonku bude umístěn stro-
mek, na který mohou návštěvníci 

pověsit  vlastní vánoční ozdobu, 
kterou si přinesou. Budou se 
zpívat koledy, zámecká kuchyně 
se provoní vánočním pečivem 
a každý návštěvník může ochut-
nat. Prohlídky od 11.00, 12.00, 13.00 
a 14.00 hod..
Více informací  
na www.zamek-frydlant.cz 

 
hrad Grabštejn | www.hrad-grabstejn.cz

30. 11. – 1. 12. / 8. 12. /  
14.12. – 15. 12. /  
21.12. – 22. 12. 
10. 00 – 14.00 hod.│

advent u Clam-Gallasů 
Prohlídky vánočně vyzdobených 
interiérů zaměřené na staré ad-
ventní a vánoční tradice, hrabat 
Gallasů a Clam-Gallasů, kteří 
na grabštejnském panství působili 
od počátku 18. století do roku 1945. 
Navštívit můžete interiéry zámku, 
kapli sv. Barbory nebo vystoupat 

na věž.
Vstupné: plné 120,- Kč, snížené 80,- 
Kč a rodinné 320,- Kč 

7. 12.
09. 00 – 16.00 hod.│
Clam-Gallasovské 
Vánoce  

Kostýmované prohlídky vánočně 
vyzdobených interiérů, bohatý 
doprovodný program na nádvoří. 
Zazní adventní melodie od skupi-
ny Subulcus, rozveselí vás kejklíř 
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Martin. Stánky s vánoční krmí 
i cukrovím a také s drobnými dáreč-
ky a suvenýry. Při slavnosti budete 
také moci ochutnat speciality při-
pravené přímo na ohni v kuchyni 
„U Ryby“. Po celý den budou pro-
bíhat adventní dílničky. Součástí 
programu bude i odpolední prove-

dení České mše vánoční od Jakuba 
Jana Ryby v podání pěveckého 
sboru Janáček.
Vstupné: plné 150,- Kč, snížené 
110,- Kč, rodinné 400,- Kč a věž 
70,- Kč 
 

 
Zámek Lemberk | www.zamek-lemberk.cz

7. – 8. 12.
10. 00 – 14.00 hod.│
Vánoční hrané  
prohlídky aneb  

Nové zvyky nové republiky 
Hra o společenských změnách 
v rodině Clam-Gallasů po vzniku 
Československé republiky, kdy hra-

bě Franz Clam-Gallas chce, k pře-
kvapení služebnictva, trávit svátky 
na svém severočeském zámku. Jak 
si sloužící s touto situací poradí? 
Na akci je nutná včasná rezervace, 
nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné: 180,- Kč. 

 
Zámek Sychrov | www.zamek-sychrov.cz

otevřen celoročně,  
denně, včetně pondělí
zavřeno pouze 24. – 26. 12.
v zimních měsících  
10.00 –14.00 hod.

23. – 24. 11. 
10.00 –15.00 hod.│
Pohádkové  
prohlídky 

Premiéra nové pohádky  
„Jak (ne)provdat princeznu.“  

Jestli opravdu zvítězí dobro 
nad zlem, jak to má ve správné 
pohádce být, se můžete dozvě-
dět  vždy v 10.00; 11.00; 13.00; 
14.00 a 15.00 hod.
Vstupné 180,- Kč.

28. 11.
18. 00 hod.│
Zámek Sychrov – 
kouzlo zámku  

zpřístupněného v zimě 
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Zajímavá přednáška kastelána zám-
ku Sychrov a ředitele Územní památ-
kové správy na Sychrově PhDr. Milo-
še Kadlece. Koná se v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci.

30. 11. 
9. 00 – 18.00 hod.│
1. 12.
9. 00 – 16.00 hod.│

adventní trhy 
Tradiční trhy spojené s ukázkami 
řemesel, prodejem tradičního zboží 
a bohatým programem
Vstupné 50,- Kč.

čertovské prohlídky 
pro nejmenší  
po oba dva dny v 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 a 15.00 

hod.. Vzhledem k omezené kapaci-
tě prohlídek je možné zakoupit 
vstupenky na portálu e-vstupenka.
cz. Tyto prohlídky nejsou součástí 
vstupného na tržiště.

26. 12.
16. 00 – 19.30 hod.│
Vánoční koncert 
České saxofonové 

kvarteto & KrisKros a Capella 
představí vánoční koledy z domo-
va i ze zahraničí. Vánoční koncert 
dvou výjimečných souborů  
přináší skladby českých a svě-
tových autorů hudby klasické 
i populární v původním obsazení 
saxofonového kvarteta a vokál-
ního kvinteta, které je rozšířeno 
o šestého člena imitujícího hu-
dební nástroje - beatbox.  V ceně 
vstupenky mají účastníci koncer-
tu možnost prohlídky vánočně 
laděných zámeckých interiérů, 
prohlídka bez průvodce po skon-
čení koncertu.  
Předprodej vstupenek pouze 
na www.e-evstupenka.cz.  
Vstupné: 290,- Kč 
 

 
Zámek Zákupy | www.zamek-zakupy.cz

23. 11. – 24.11. /  
26.11. - 29.11. / 
30.11. – 1.12. /  
7.12. - 8.12. / 15.12. - 15.12. 

 9. 00 – 14.00 hod.│
Vánoce u pana nadlesního
Pouze předem objednané sku-
piny. 

14.12.
13.00 - 16.00 hod 
Předvánoční pohoda  
na zámku Zákupy 

Odpolední adventní prohlídkys 
ukázkou varhanní hudby v zámec-
ké kapli. Od 14.00 vánoční nadílka 
zámeckému medvědovi Medouško-
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vi. Od 15.00 hod. Adventní koncert 
ZUŠ Česká Lípa. 
16.15 - 17.00 hod.
Podvečerní adventní prohlídky  
u pana nadlesního 
17.30 hod. 
Vánoční orloj na nádvoří zámku
Účinkuje: Divadelní spolek Havlí-
ček Zákupy 

18.00
koledy na nádvoří zámku
Účinkuje: Pěvecký sbor Zákupáček 
při ZŠ Zákupy. 
Vstupné: plné: 120,- Kč;  
snížené 80,- Kč;  
rodinné 310,- Kč.
Více informací  
na www.zamek-zakupy.cz

 
 PardUBICký kraj
Zámek Litomyšl | www.zamek-litomysl.cz

21. 12.
Vánoční Valdštejn-
ské hrátky
Hubatá divadelní 

prohlídka, která zakončí návštěv-
nický rok správa zámku v Litomy-
šli a jeho průvodci. Děj scének vás 
převede do doby vánoční okolo 
roku 1855, kdy rodina Valdštejnů tr-
pěla velikými finančními potížemi 

a mají starost, jak celou záležitost 
vysvětlí dětem. Prohlídky začínají 
v 11.00, 13.00 a 15.00 hod., předběž-
ná rezervace vstupenek je nutná 
na tel. čísle: 461 615 067 nebo e-mai-
lem na: litomysl@npu.cz Součástí 
prohlídek není návštěva historické-
ho divadla a průvodcovský výklad 
o dějinách památky.
Vstupné: jednotné 150,- Kč osoba

 
 jIhoMoraVSký kraj
hrad Bítov | www.hrad-bitov.cz

7. 12. – 8. 12.
10.00 – 15.00 hod.│ 
Vánoční prohlídky 
na hradě Bítově  

V adventním období bude 
na návštěvníky čekat vánočně 

vyzdobený hrad. Prohlídka bude 
již tradičně ukončena v panské 
hradní kuchyni malým svátečním 
občerstvením. Poseďte si u spe- 
ciálního punče či svařeného vína. 
Kastelán vás pozve na grilované 
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klobásky a dobroty z komína, 
kastelánka tradičně na vánoční 
cukroví, vánočku a ještě teplé 
buchty. Návštěvníci se mohou 
nechat inspirovat vánoční vý-
zdobou. K poslechu zazní zpěv 
vánočních písní a koled v hradní 

kapli po oba dny vždy v 11.00 
a ve 13.00 hod.. V sobotu vystoupí 
Schola Pavla Szabó z Moravských 
Budějovic a v neděli amatérská 
folková skupina Kdousovská 
schola.
Vstupné: 70,- Kč

 
Zámek Bučovice | www.zámek-bucovice.cz

15. 12. 
od 18.00 hod.│ 
Bučovický  
podzim 

Adventní koncert v Dlouhém sále 
na zámku Bučovice s triem Bel 
canto Libora Janečka. 
Vstupné: dobrovolné 

 
Zámek Lysice | www.zamek-lysice.cz

30. 11. – 1. 12. 
10.00 – 17.00 hod.│ 
advent  
na zámku Lysice 

Advent na zámku, to nebudou jen 
prohlídky zámku v každou celou 
hodinu adventně a vánočně vyz-
dobených komnat a sálů lysického 
zámku s povídáním o historických 
časech, ale i prodejní adventní 
dílna s možností si vyrobit vlastní 
výzdobu. Chybět nebude ani pan 
řezbář Petr Novotný, se svými 
betlémy a hlavně skvělými řezbo-
vanými formičkami, na vánoční 
cukroví. Pro zahřátí bude připrave-

na medovina i zámecký punč. 
Vstupné: plné 150,- Kč, snížené 
110,- Kč.

25. 12. a 31. 12.
10.00 – 16.00 hod. 
Vánoce  
na zámku Lysice 

Prohlídky vánočně vyzdobených 
komnat s povídáním o vánočních 
časech na zámku. Začátky prohlí-
dek v každou celou hodinu. 
Vstupné: plné 150,- Kč, snížené 
110,- Kč
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Zámek kunštát | www.zamek-kunstat.cz

tradiční adventní koncerty 
Jedná se již o 12. cyklus tradičních ad-
ventních koncertů na státním zámku 
Kunštát, který má velkou odezvu jak 
u účinkujících, tak i u návštěvníků.  
Místo konání: Pilastrový sál.

 1. 12.
15.00 hod.│ 
První adventní 
koncert: husovický 

okrašlovací spolek pěvecký 
První zmínka o spolku je již z roku 
1863, činnost obnovil v roce 2014 
pod vedením Patrika Matyáška.

8. 12.
15.00 hod.│ 
druhý adventní 
koncert: Indi Stivín 

Český kontrabasista, vítěz a laureát 
mnoha interpretačních soutěží, na-
příklad i Eurovision Young Musicians.

15.12. 
15.00 hod.│ 
třetí  
adventní  

koncert: trIo MartINŮ 
V současném složení (Petr Jiříkov-
ský – klavír, Pavel Šafařík – housle 
a Jaroslav Matějka – violoncello) 
hraje od roku 1993. 

22. 12.  
15.00 hod.│
Čtvrtý adventní  
koncert:  

karel Fleischlinger a hosté  
Kytarista Karel Fleischlinger a jeho 
hosté nádhernými tóny laděnými 
do adventních časů rozezvučí 
Pilastrový sál na státním zámku 
v Kunštátě.  
Doporučujeme rezervaci. 
Vstupné: jednotné 50,- Kč/osoba  

 
Zámek Lednice | www.zamek-lednice.com

7. 12.
14.00 – 15.30 hod.│ 
Vánoční koncert 
v zámecké kapli  

Andělské spojení harfy a zpěvu. 
Něžná sopranistka Karolína Cin-
grošová-Žmolíková a harfenistka 

Zbyňka Šolcová přednesou anděl-
ské spojení zpěvu a harfy v dílech 
slavných skladatelů i lidových 
koled v nádherném prostředí 
novogotické zámecké kaple.  
Rezervace není nutná 
Vstup zdarma.
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Vila Stiassni v Brně | www.vila-stiassni.cz

29.11. – 22. 12. /  
6. 12. – 9. 12. /  
13. 12. – 16. 12 /  
27. 12. – 30. 12. 

9.00 – 17.00 hod.│ 
adventní a vánoční prohlídky 
ve vile Stiassni 
Elegantní interiéry s duchem první 
republiky v kombinaci s tradiční 
výzdobou během adventních 
a vánočních prohlídek, kdy nebude 
chybět vánoční stromeček a ne-
jedno překvapení pro návštěvníky. 
Oslava Vánoc má ve vile tradici již 
od dob první republiky, a to i přes 
to, že si vilu nechala postavit ro-
dina židovského textilního podni-
katele. Jak se ve vile ve 30. letech 
slavilo, se dozví každý, kdo zavítá 
do vily Stiassni. 
Vstupné: plné 200,- Kč, snížené 
140,- Kč

31. 12.
17.00 – 19.00 hod.│ 
Silvestr ve vile 
Stiassni aneb  

„když slavné obrazy ožívají...“ 
Zkraťte si čekání na příchod Nového 
roku během originálního zábavného 
silvestrovského podvečera ve vile 
Stiassni. Staňte se cestovatelem v čase 
a objevte kouzlo minulosti během 
prohlídky sídla. K vidění bude speciál-
ní prohlídková trasa s oživlými výjevy, 
které připomínají slavné obrazy 
minulosti. Těšit se tak můžete na slav-
nou noční hlídku, dámu s tajuplným 
úsměvem, dívku s perlou, vázu 
s dvanácti slunečnicemia na manžele 
Arnolfiniovi. Rezervace nutná!  
Vstupné: 290,- Kč, vstupenky 
je možno zakoupit na: https://
npuvstupenky.colosseum.eu/vila
-stiassni/list

 
 oLoMoUCký kraj
hrad Bouzov | www.hrad-bouzov.cz

30.11.
14.00 – 16.00 hod.│ 
adventní prohlídky 
na Bouzově 

V sobotu 30. 11. vám zpříjemníme 
prohlídku hradu Bouzova poví-

dáním o adventních tradicích 
na Hané.  Potkáte již zapomenuté 
postavy, které vám připomenou, 
že advent není jen Mikuláš a čer-
ti.  Pro děti i dospělé bude připra-
vena dílna na I. nádvoří. Rezer-
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vace prohlídek je povinná na tel.: 
775 888 960. 
Vstupné: 200,- Kč, děti 140,- Kč, 
rodinné vstupné 530,- Kč

24. 12. 
15.00 hod.│ 
Bouzovské  
nadělování 

Speciální prohlídka na Štědrý den 
s nadílkou v rytířském sále. Můžete 
si přivézt dárečky a pod hradním 
stromečkem si je nadělit. Prohlídka 
je pouze na telefonickou rezervaci 
a začíná v 15.00 hod.. Pro každého 
návštěvníka máme připravenou 
malou pozornost. Prohlídky si pro-
sím rezervujte ve všední dny od 9.00 
do 15.30 hod.na tel.: 777 360 334. 
Vstupné: 300,- Kč/osoba

26. – 27. 12. 
15.00 – 17.00hod.│ 
Vánoční  
hrad Bouzov 

Prohlídková trasa hradu bude vá-
nočně vyzdobena a na 1. nádvoří 
si můžete zazpívat vánoční koledy. 
Pro děti i dospělé bude připravena 
tradiční vánoční dílna. Začátek 
prohlídek v 15.00 hodin. Dílna 
bude otevřena od 14.30 hodin. 
Prohlídky si rezervujte ve všední 
dny od 9.00 do 15.30 hod. na tel.: 
775 888 960. 
Vstupné: plné 200,- Kč, 140,- děti, 
rodinné 530,- Kč, vstup na nádvo-
ří. 30,- Kč

31. 12. 
13.00 – 16.00 hod.│ 
Silvestr  
na Bouzově  

Čekání na Nový rok si můžete 
ukrátit na hradě Bouzově speciál-
ními silvestrovskými prohlídkami. 
Prohlídky si rezervujte ve všední 
dny od 9.00 do 15.30 hod.. na tel.: 
775 888 960. 
Vstupné: 300,- Kč

 
Zámek Velké Losiny | www.zamek-velkelosiny.cz

28. – 30. 12. 
10.00 – 14.00 hod.│ 
Vánoční  
prohlídky  

na zámku Velké Losiny 
Zámek bude vyzdoben v duchu 

vánočních tradic. Prohlídky zámku 
budou každou hodinu od 10.00 
do14.00 hod. 
Vstupné: plné 150,- Kč,  
snížené 110,- Kč a rodinné  
400,- Kč
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31. 12. 
10.00, 12.00  
a 14.00 hod  

kastelánské prohlídky 
Vánočně vyzdobenými interiéry 
vás provede kastelánka zámku. 

Doporučujeme rezervaci ve všed-
ní dny 9:00 – 14.00 hod. na tel.: 
773 785 281. 
Vstupné: 190,- Kč, snížené 130,- Kč 
a rodinné 500,- Kč 

 

hrad Šternberk | www.hrad-sternberk.cz

25. 11. – 13. 12.
(vždy pondělí – pátek)
Vánoce pro školy 
Komponovaný pro-

gram zahrnující vánoční prohlíd-
ku hradu Šternberk a výtvarnou 
dílnu. V rámci prohlídky vánočně 
vyzdobeného hradu představíme 
nejen symboly Vánoc a jejich 
tajemnou atmosféru, ale také 
tradice, které jsou s vánočním ča-
sem již odedávna neodmyslitelně 
spojovány. V rámci vánoční dílny 
nabízíme čtyři atraktivní výtvarné 
techniky, kde děti si vyrobí a od-
nesou domů originální vánoční 
dárečky.  
Vstupné: ZŠ 150,- Kč a MŠ 100,- Kč

7. 12. 
10.00 – 16.00 hod.│ 
dětský  
vánoční jarmark 

a knihtisk z výšky 

Vrcholem adventu na hradě 
Šternberk bude tradiční Dětský 
vánoční jarmark, který se uskuteč-
ní v sobotu 7. 12. Připraveny budou 
tvořivé dílničky pro děti i rodiče 
zaměřené na výrobu vánočních 
ozdob a dekorací, svícnů, svíček, 
malování na sklo, zdobení per-
níčků a mnoho dalších aktivit. 
Program ve vnitřních prostorách 
hradu doplní dřevěný betlém 
v životní velikosti instalovaný 
na dolním nádvoří. 
Vstupné na jarmark činí 30,- Kč, 
jednotlivé dílničky si dětí hradí 
samostatně.

knihtisk z výšky 
Dílnu povede pan Roman Prokeš, 
principál studia Bez kliky, herec, 
loutkař, tiskař a výřečník.  
Zábavnou formou seznámí ná-
vštěvníky s historií tisku, předvede 
a vysvětlí techniku tisku a každý 
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návštěvník bude mít příležitost 
natisknout si vlastní upomínko-
vou kartu.  
V rámci vstupného na jarmark.

30.11, 7. 12. a 14. 12. 
 10.00 –16.00 hod.│ 
Vánoční  
prohlídky hradu 

Na prosincové soboty připravu-
jeme vánoční prohlídky, návštěv-
níci uslyší zajímavé informace 
o historii Vánoc, vánočních tradi-
cích a zvycích, jak slavila Vánoce 
šlechta i prostý lid. Interiéry 
hradu doplní slavnostní vánoční 
výzdoba, betlémy, historické 
hračky a mnoho dalších vánoč-
ních artefaktů.  
Vstupné: 150,- Kč, snížené 110,- 
Kč a rodinné 400,- Kč

14. 12. 2019
od 14.00 hod.│ 
Vánoční divadlo  
pro děti  

a dětská vánoční prohlídka  
V Hodovním sále hradu Štern-
berk ŠOK aneb Šternberští 
ochotničtí komedianti zahrají 
hned dvě loutkové pohádky pro 
nejmenší návštěvníky. Začátek 
představení v 15.00 hod. Od 14.00 

hod. bude začínat speciální 
dětská vánoční prohlídka hradu 
Šternberk. Výklad průvodců bude 
přizpůsoben dětem a mimo histo-
rie hradu seznámí naše malé 
návštěvníky i s historií Vánoc. 
Na prohlídku naváže divadelní 
představení. Zájemci mohou 
tedy absolvovat celý program 
v podobě prohlídky hradu a di-
vadla, nebo přijít až na samotné 
představení. 
Vstupné: dětská prohlídka + 
divadlo – 150,- Kč, snížené 100,- Kč, 
pouze divadlo 60,- Kč a snížené 
40,- Kč.

25. 12. 
 16.00 –18.00 hod.│ 
Poetické  
prohlídky hradu 

V romantickém podvečerním čase 
připravujeme prohlídky vánočně 
vyzdobeným hradem. Začátky 
prohlídek jsou v 16.00, 17.00 a 18.00 
hod.. Mimo informací týkajících 
se historie hradu a vánočních 
tradic, uslyší návštěvníci půvabné 
příběhy z knihy Piera Gribaudiho 
“Příběhy vánoční noci ”.  
Vstupné: 180,- Kč, snížené 130,- Kč 
a rodinné 480,- Kč
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31. 12. 
10.00 –15.00 hod.│ 
Silvestrovský hrad 
V úterý na Silvestra 

budou připraveni slavnostně 
naladění průvodci a hrad vyzdo-
bený v duchu vánoc. Prohlídky 
se uskuteční od 10.00 do 15.00 
hod.. Chybět nebude občerstvení 
a o hudební doprovod se postará 

flašinetářka. Aktivní návštěvníci 
se mohou zapojit do závodu v ori-
entačním běhu „Silvetsrovské 
kufrování“. SKI OB Šternberk 
připraví tratě pro začátečníky 
i pokročilejší běžce. Start i cíl bude 
přímo na nádvoří hradu. 
Vstupné: 200,- Kč, snížené 140,- Kč 
a rodinné 530,- Kč 

 
Zámek jánský vrch | www.zamek-janskyvrch.cz

30. 11. – 1. 12. 
10.00 –16.00 hod.│ 
Vánoce na zámku 
Vánoční prohlídky 

zámku s kulturním programem. 
Seznámíte se s vánočními zvyky, 
tradicemi a výzdobou, ochutnáte 
tradiční vánoční pokrm a poslech-
nete si adventní minikoncert. 
Na vánoční přání si můžete otisk-
nout speciální vánoční razítko. 
Poslední prohlídka v 16.00 hod.
Rezervace není nutná. 
Vstupné: 130,- Kč

2. 12. – 6. 12.
 10.00 –16.00 hod.│ 
Vánoční program 
pro základní školy.

Při prohlídce zámku se seznámíte 
s vánočními zvyky, tradicemi 
a  výzdobou. Prohlídky v 9.00 
a v 10.00 hod. Nutná rezervace 
na tel.: 602 951 712.  
Vstupné: 50,- Kč / žák, učitelský 
doprovod vstup zdarma.

7. 12. – 8. 12.
 10.00 –16.00 hod.│ 
Vánoční prohlídky. 
Prohlídky vánočně 

vyzdobeného zámku bez kultur-
ního programu. Prohlídky v 11.00, 
13.00 a 15.00 hod. Rezervace není 
nutná. 
Vstupné: 130, -Kč
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 ZLíNSký kraj
hrad Buchlov | www.hrad-buchlov.cz

26. 12.
 10.00 –15.00 hod.│ 
Na Štěpána 
na Buchlově  

otevřena brána 
Jedinou výjimkou je svátek sv. 
Štěpána 26. prosince, kdy se 
brána Buchlova otevře. Tak jak se 
k vánočním svátkům pojí různé 
tradice, tak se hrad Buchlov 
na Štěpána stává již tradič-
ním místem setkávání přátel, 
známých a kamarádů, kteří si 

na tomto místě popřejí do Nové-
ho roku a připijí hřejivým pun-
čem, svařákem, medovinou nebo 
čajem z buchlovské lípy. Pouze 
jedenkrát v roce se otevírá pro 
návštěvníky vánoční prohlídka 
budovy purkrabství, kde ve slav-
nostně vyzdobených prostorách 
mohou vidět, jak asi vypadaly 
vánoce u posledních majitelů 
hradu, u hrabat Berchtoldů. 
Vstupné: 50,- Kč, snížené 30,- Kč. 

 
Zámek Vizovice | www.zamek-vizovice.cz

14. 12. – 29. 12.
Vánoční pelíšek 
Vánočně laděná ne- 
tradiční výstava. 

Vstupné 20,- Kč

22. 12. / 24. 12. – 29. 12. 
 13.30 –16.30 hod.│ 
Výstava betlémů 
v zámecké kapli.

Vstupné: zdarma

 
 MoraVSkoSLeZSký kraj
hradec nad Moravicí | www.zamek-hradec.cz

7. 12. – 8. 12. /  
14. 12. – 15. 12. /  
21. 12. – 22. 12. /  
25. 12. – 26. 12.

10.00 –16.00 hod.│ 
Vánoce na zámku 
Krása a rozmanitost vánočních 
ozdob, kolekce dobových dárků, 
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hraček, betlémů, vánoční stromky 
a dekorace v historickém aranž-
má. Reprezentačně vybavené 
zámecké interiéry, výstava kera-
miky a ilustrací Ludmily Vaškové 
z Rožnova pod Radhoštěm. 
Prezentace zajímavých předmětů 
z mobiliárních fondů hradeckého 
zámku. (Ve všední dny je zámek 
uzavřen.) 
Vstupné: 150,- Kč, snížené 110,- Kč 
a rodinné 400,- Kč.

6. 12.
koncert skupiny 
Spirituál kvintet 
Vánočně laděný 

koncert skupiny Spirituál kvintet, 
který se koná ve Velké dvoraně 
Červeného zámku. Vstupenky jsou 
již vyprodány.

15. 12. 2019
Vánoční koncert 
ve Velké dvoraně 
červeného zámku.

Vánoční koncert klavíristy  
Miroslava Beinhauera.  
Vstupné 200,- Kč, snížené 100,- Kč

 
 
 
 
 
 
 

Piktogramy: 
 
 

Vánoční dílničky 
 
 
 

Vánoční koncerty 
 
 
 

Prohlídkové okruhy 
 
 
 

Mikuláš a čert 
 
 
 

 
Vánoční trhy  
a jarmarky

Vánoční ochutnávka 
 
 
 

Dětské prohlídky 
 
 
 

Advent 
 
 
 

 Vánoce a Ježíšek 
 
 
 

Výstava betlémů

Více informací na www.npu.cz. Změna programu je vyhrazena a některé 
akce je nutno si včas zarezervovat nebo je již možné, že v době distribuce 
brožury byla kapacita akcí již naplněna. 
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