
ADVENT 2022                                                                           

 

JIHOČESKÝ KRAJ  

SZ Červená Lhota  

www.zamek-cervenalhota.cz  

 

Schönburské Vánoce  

3., 4., 10., 11., 17., 18., 28. až 30. 12.; 11:00 – 16:00 + 19:00  

1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 1. 2023; 11:00, 13:00 a 15:00  

Prohlídky vánočního zámku s výstavou betlémů. Po celou dobu vánočních prohlídek bude přístupna i  

zámecká kaple Nejsvětější Trojice. Vánočně vyzdobena bude z liturgických důvodů až od 24. 12. do  

2.2.  

 

SZ Český Krumlov  

www.zamek-ceskykrumlov.cz  

 

Živý betlém  

23. 12. 2022, 16:15 a 18:30  

Biblický živý obraz se zpěvy vánočních koled na II. zámeckém nádvoří  

 

Medvědí Vánoce  

24. 12. 2022, 10:00  

I krumlovští medvědi Marie Terezie, Polyxena a Vilém slaví Vánoce a vy je můžete obdarovat. Oslavy  

s medvědy zpříjemní hudební soubor Kapka, který od 10:00 zahraje a zazpívá známé vánoční koledy.  

 

 

SZ Dačice  

www.zamek-dacice.cz  

 

Vánoční jarmark  

11. 12. 2022, 10:00 - 16:00  

 

Tradiční již 15. jarmark na nádvoří zámku a v prostorách muzea s ukázkami tradiční rukodělné výroby  

a s prodejem drobných vánočních dárků, ozdob, perníčků a dekorací. Pro děti jsou připraveny  

tematické dílny.  

 

SZ Hluboká  

www.zamek-hluboka.cz  

 

Vánoce na zámku Hluboká  

17. - 18. 12. 2022, 9:00 - 16:00  

Prohlídky vánočně vyzdobenými soukromými pokoji zakončí návštěva zámecké kuchyně s  

ochutnávkou dobroty připravené přímo v zámecké historické troubě. Na nádvoří zámku bude vánoční  

stromek s betlémem v životní velikosti, kam letos přibyla další figura.  

 

Zimní provoz zámku Hluboká  

Zimní prohlídková trasa  

v provozu od 1. 11. do 18. 12., denně kromě pondělí, 9:00 - 16:00  

Soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství včetně lovecké jídelny a  

zázemí pro přípravu jídel  



Trasa je temperovaná.  

 

SHZ Jindřichův Hradec  

www.zamek-jindrichuvhradec.cz  

 

Adventní dny  

3. - 4. 12. 2022, 10:00 - 17:00  

Program obou víkendových dnů nabídne na zámeckém nádvoří hudební, taneční a divadelní  

vystoupení. Nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec nebo lukostřelba. V provozu bude 500 let  

stará černá kuchyně. Své dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři a hrnčíři a v malých tvůrčích  

dílnách si zájemci budou moci vyzkoušet vlastní zručnost.  

 

SH Nové Hrady  

www.hrad-novehrady.cz  

 

Vánoce u pana správce  

3. - 4. 12.; 10. - 11. 12.; 17. - 18. 12. 2022; 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00  

Prohlídky slavnostně vyzdobeného bytu správce novohradského panství vám ozřejmí, jak trávili  

Vánoce naši předci na hradě, v zámku i chalupě  

Prohlídky skupin (školy, školky) možné po domluvě i během týdne mimo pondělí od 1. do 16. 12.  

2022.  

 

SZ Třeboň  

www.zamek-trebon.cz  

 

Schwarzenberské Vánoce  

ve vybraných dnech od 1. 12. 2022 do 1. 1. 2023, 10:00 – 15:00  

Adventní prohlídky slavnostně soukromých apartmá rodiny Schwarzenbergů vyzdobených v duchu  

první republiky  

 

Poslední knížecí Vánoce  

17. – 18. 12. 2022, 10:00 – 19:00  

Hrané prohlídky v soukromých schwarzenberských apartmá vás zavedou do roku 1922, kdy se okna  

třeboňského zámku o Vánocích rozsvítila naposledy.  

 

Adventní koncerty  

25. 11. 2022, 18:00 - Mošny  

Koncert brněnské folkové vokální skupiny ve Schwarzenberském sále  

 

2. 12. 2022, 18:00 - Bella Musica  

Adventní koncert duchovní hudby českobudějovického ženského komorního sboru ve  

Schwarzenberském sále  

 

16. 12. 2022, 18:00 - Dyškanti  

vokální souboru zazpívá adventní zpěvy z 15. - 17. století ve Dvořanské světnici třeboňského zámku  

30. 12. 2022, 18:00, Komorní orchestr z Rašpachu 

Komorní orchestr při ZŠ a MŠ v Rašpachu zahraje ve Schwarzenberském sale zámku 

 

Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo  

9. 12. 2022, 18:00, Schwarzenberský sál  

divadlo (nejen) pro děti  



Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky  

a pověrami. Tyto staré zvyky Vám poodhalí představení Studia dell´arte.  

Vánoce s klubem Mája  

26. 11. – 3. 12., 9:00 – 17:00  

prodejní výstava rukodělných prací členek dámského klubu Mája v Zámecké galerii  

 

Skleněné Vánoce  

6. 12. – 13. 12. 2022, 9:00 – 17:00  

prodejní výstava studentů sklářského oboru Středního odborného učiliště v Třeboni  

 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ  

 

SHZ Horšovský Týn  

www.zamek-horsovskytyn.cz  

 

První adventní koncert  

27. 11. 2022, 17:00  

Smyčcové kvarteto YOLO zahraje skladby od legendární skupiny Queen v Erbovním sále zámku  

 

Adventní prohlídky  

18. 12. 2022  

Prohlídky svátečně vyzdobeným zámkem vpodvečer vyvrcholí oživeným betlémem na nádvoří. Po  

celý den se na náměstí před zámkem bude konat vánoční jarmark.  

 

Rozdávání Betlémského světla  

kostel Všech Svatých v Horšově  

24. 12. 2022, 12:00 – 15:00  

 

Vánoční prohlídky  

26. - 31. 12. 2022, 10:00 – 15:00  

Tematické prohlídky vyzdobenými zámeckými interiéry připomenou vývoj vánočních stromků, ozdob  

a betlémů, chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně  

 

klášter Kladruby  

www.klaster-kladruby.cz  

 

Vánoční koncerty v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie  

15. 12. 2022, 18:00 Michal Hrůza  

18. 12. 2022, 18:00 soubor staré hudby Cavalla  

 

Rozdávání Betlémského světla  

klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie  

24. 12. 2022, 13:00 – 15:00  

 

SZ Kozel  

www.zamek-kozel.cz  

 

Papírové betlémy a vánoční zvyky  
27. 11. 2022 – 6. 1. 2023  

Otevřeno: ve všední dny 10:00 – 15:30, víkendy + 27. 12. - 31. 12. 2022, 13:00 - 16:00  



ve dnech 24. - 26. 12. 2022, 1. 1. 2023 výstava uzavřena  

 

Výstavu historických i současných papírových betlémů v zámecké jízdárně doplní ukázky vánočních  

zvyků i přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromečků  

 

SZ Manětín  

www.zamek-manetin.cz  

 

Koleda pro Štědrušku  

17. 12. 2022, 17:00  

Hraný vánoční příběh s názvem Koleda pro Štědrušku ztvární, jak Vánoce slavila hraběcí rodina a její  

poddaní před více než sto lety. Chybět nebudou ani vánoční tradice, koledy, pohádková atmosféra  

a vánoční cukroví.  

 

selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci  

www.usedlost-bolevec.cz  

 

Staročeské Vánoce  

29. 11. - 23. 12. 2022, vždy úterý až pátek, 11:00 a 13:00  

Komentované prohlídky vánočně vyzdobeného obytného stavení mimo jiné prozradí, kdo během  

adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé  

dívky na svatého Ondřeje.  

 

SH Švihov  

www.hrad-svihov.cz  

 

Zimní kino  

17. 12. 2022, 15:00  

První ročník zimního promítání pohádky Tři oříšky pro Popelku na hradě Švihov.  

 

Adventní a zimní prohlídky hradu  

každou adventní sobotu 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. + 27. 12. – 30. 12. 2022, 10:00 - 14:00  

Prohlídky upraveného prohlídkového okruhu Hrad a výstavy Za tajemstvím Popelčina střevíčku.  

 

SH Rabí  

www.hrad-rabi.cz  

 

Nebíčko a peklíčko na Rabí  

3. 12. 2022, 11:00 -16:00  

oslava svátku sv. Mikuláše se soutěžemi a hrami pro děti v hradním areálu  

 

Vánoce na hradě Rabí  

10. 12. 2022, začátky prohlídek 16:00, 16:20, 16:40, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10  

Podvečerní prohlídky hradu prozradí spoustu zajímavostí o adventních a vánočních zvycích a  

tradicích. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta. Hrad  

bude otevřen od 15:45 do 19:30.  

 

KRAJ VYSOČINA  

SH Lipnice  

www.hrad-lipnice.cz  

 

Vánoční jarmark  



10. 12. 2022  

Tradiční jarmark na hradním nádvoří pořádá místní základní škola ve spolupráci s městem Lipnice  

nad Sázavou.  

 

Potulné vánoční zpívání  

23. 12. 2022  

Zpívání vánočních koled s lipnickým pěveckým sborem  

 

SZ Jaroměřice nad Rokytnou  

www.zamek-jaromerice.cz  

 

Vánoce na zámku  

10. - 11. 12., 9:00 – 16:00  

předvánoční jarmark na nádvoří zámku zpestří vystoupení kejklířů a divadelní představení pro děti.  

Chybět nebudou hrané prohlídky zámku na téma Vrbnové slaví Vánoce.  

 

SZ Náměšť nad Oslavou  

www.zamek-namest.cz  

 

Zámecký adventní koncert  

27. 11. 2022, 17:00  

Tradiční podvečer s adventní hudbou v zámecké knihovně, kde zazní adventní nešpory od italských  

raně barokních autorů pro komorní soubor. Účinkuje Cappella Ornamentata.  

 

Kouzelné Vánoce na zámku  

17. 12. 2022, 10:00 – 18:00  

Vánoční prohlídka zámku, živá hudba v zámecké kapli, občerstvení na nádvoří, tradiční zvyky,  

projížďky na koních, pohodová atmosféra  

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.  


