
Druhý adventní víkend – 6. a 7. prosince 

 

6. 12. státní hrad Grabštejn: Vánoce na hradě Grabštejn. 

 

6. a 7. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky. 

 

6. a 7. 12. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku. Ukázka zimních lidových zvyků,  

řemeslnický jarmark s vánočními výrobky. 

 

6. 12. státní zámek Hrádek u Nechanic: Vánoční koncert (v 18.30 a ve 20 hodin). 

 

6. a 7. 12. státní zámek Jánský Vrch: Vánoce na zámku. Prohlídky vánočně vyzdobeného  

zámku s kulturním programem, výtvarnou dílnou pro děti a malou ochutnávkou vánočního  

 

6. a 7. 12. státní hrad Janův Hrad: Adventní trhy. Na nádvoří stánky s řemeslným zbožím, 

 

6. a 7. 12. státní hrad Křivoklát: Knížecí advent na Křivoklátě. Velký vánoční řemeslný  

jarmark, divadelní, hudební a kejklířská vystoupení, adventní mše, parní vlaky z Prahy a  

 

7. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin). 

 

6. a 7. 12. státní zámek Lemberk: Podvečerní Vánoce na zámku. Prohlídka vánočně  

vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a  

 

6.–21. 12. státní hrad Nové hrady: Vánoce u pana správce. Tradiční adventní nahlédnutí do 

atmosféry počátku 20. století v domácnosti správce panství. 

 

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční  

květinová aranžmá a dekorace. 

 

4.–7. 12. státní zámek Ratibořice: Advent v Ratibořicích. Prohlídky adventně a vánočně 

vyzdobených interiérů, audience paní kněžny, adventní a vánoční zvyky, které se dodržovaly  

na panském sídle v první polovině 19. století. V Rudrově mlýně folklorní soubor Barunka,  

malý adventní trh, hospůdka, štědrovečerně vyzdobená babiččina světnička na Starém bělidle. 

 

5. 12. státní zámek Ratibořice: Mikulášská obchůzka v Babiččině údolí s představením  

folklorního souboru Barunka Nečekali ve mlýně na zlobivce taky čerti? v 17 a 18 hodin. 

 

6. 12. státní hrad Šternberk: Vánoční jarmark. Prohlídky hradu, tvořivé dětské dílny a malý  

 

6.–31. 12. (kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických  

hraček aneb Liechtensteinské Vánoce. 

 



6.–14. 12. SLS Vysočina, Veselý Kopec: Vánoce na Veselém Kopci. Výstava a kulturní 

program přiblíží lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo a další. 

 

6. a 7. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Adventní prohlídky vánočně vyzdobených  

 

6. a 7. 12. státní zámek Žleby: Adventní prohlídky. Divadelní prohlídky s ochutnávkou, 

zprovozněná zámecká kuchyně, ukázky skoro zapomenutých zvyků. 

 

 

Třetí adventní víkend – 13. a 14. prosince 

 

13. a 14. 12. státní hrad Bítov: Vánoční prohlídky vyzdobených interiérů, ochutnávky 

vánočního cukroví, vánočky či buchet paní kastelánky i kastelánových grilovaných klobásek a  

překvapení z komína, zpívání vánočních písní a koled v hradní kapli. 

 

13. 12. státní zámek Březnice: Advent na zámku – koledy a zámecký „pálffyovský“ betlém;  

Poetický svět českého roku – adventní koncert. 

 

13. a 14. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky. 

 

13. a 14. 12. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku – ukázka zimních lidových  

zvyků, řemeslnický jarmark s vánočními výrobky. 

 

13. 12. státní zámek Hořovice: Andělské zvonění ve vestibulu zámku – andělští průvodci,  

andělská pošta, andělské zpěvy, vánoční zvyky a občerstvení. Adventní prohlídky – večerní  

divadelní exkurze po zámeckých komnatách. 

 

13. a 14. 12. státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Vánoce na zámku na téma  

„stolování“. Prohlídková trasa přizpůsobená adventní tematice, tržiště rukodělných výrobků,  

tvořivé dílny pro malé i velké, divadelní pohádky. 

 

13. a 14. 12. státní hrad a státní zámek Jindřichův Hradec – Adventní dny. Funkční černá 

kuchyně a pochutiny zde připravené, cvičení draví ptáci, lukostřelba, malý zvěřinec, tržiště 

s nabídkou rozmanitého zboží a sladkých i slaných pochutin. Pěvecká, taneční i divadelní 

vystoupení, ukázky uměleckých řemesel, tvůrčí dílny. Nedělní ekumenická bohoslužba  

 

14. 12. státní zámek Kozel – Vánoční koncert Andrey Kalivodové (mezzosoprán) a Ladislavy 

Vondráčkové (klavír). 

 

13. a 14. 12. státní hrad Křivoklát: Knížecí advent na Křivoklátě. Velký vánoční řemeslný  

jarmark, divadelní, hudební a kejklířská vystoupení, adventní mše, parní vlaky z Prahy a  

 

14. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin). 

 



13. a 14. 12. státní zámek Lemberk: Vánoce na zámku. Prohlídka vánočně vyzdobeného  

clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků  

 

13. 12. státní zámek Mníšek pod Brdy: Vánoční knoflíkový trh, živý betlém, koledy,  

 

13. a 14. 12. státní hrad Pernštejn: Vánoce na sýpce. Příjemné prožití zimního dne 

s předvánoční atmosférou bez spěchu a tlačenic: Vánoce v bytě klíčníka, ochutnávka  

svátečních postních jídel z černé kuchyně, hraběnčin vánoční punč v kuchyni služebnictva,  

zajímavé vánoční dárky a dekorace, vlastnoruční pečení a zdobení vánočních perníčků,  

Ježíškova dílna pro malé i velké, vánoční vystoupení dětských souborů ve velkém sále sýpky  

 

13. 12. Soubor lidové architektury v Příkazích: Hanácké Vánoce. 

 

13. 12. státní hrad Rabí: Večerní prohlídky při svíčkách. 

 

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční 

květinová aranžmá a dekorace. 

 

13. 12. státní zámek Ratibořice: Vánoční koncert pěveckého sdružení Cantus Jaroměř – 

vánoční skladby českých a dalších evropských autorů a také české, slovenské, polské a  

anglické lidové koledy.  

 

13. 12. státní zámek Slatiňany: Vánoční jarmark. Velký vánoční strom na nádvoří, dárky,  

sladké i slané dobroty, hudební vystoupení, prohlídka vánočně vyzdobených zámeckých  

 

29. 11. až 31. 12. státní hrad Šternberk: Vánoční hrad. Speciální víkendové prohlídky hradu  

s adventní a vánoční tematikou.  

 

6.–31. 12. (kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických  

hraček aneb Liechtensteinské Vánoce 

 

13. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: workshop Dekorace na vánoční stůl. Tvůrčí dílna  

6. –14. 12. soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec: Vánoce na Veselém Kopci.  

Výstava a kulturní program přiblíží lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, a další. 

 

16. 12. – 4. 1. Betlém Hlinsko: Betlém vánoční výstava lidových betlémů, unikátní  

mechanický betlém R. Frinty. Speciální podvečerní prohlídky. 

 

13. a 14. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Adventní prohlídky zámku – prohlídky 

vánočně vyzdobených zámeckých interiérů. 

 

 

 



Čtvrtý adventní víkend – 20. a 21. prosince 

 

22. 12. státní zámek Duchcov: Vánoční koncert vokálního souboru Gentlemen Singers ve  

 

20. a 21. 12. státní hrad Grabštejn: Adventní prohlídky. 

 

20. a 21. 12. Hamouzův statek ve Zbečně: Advent na statku. Ukázka zimních lidových 

zvyků, řemeslnický jarmark s vánočními výrobky. 

 

21. 12. státní hrad a státní zámek Horšovský Týn: Živý betlém. 

 

20. a 21. 12. státní zámek Hořovice: Adventní prohlídky. Večerní divadelní exkurze po 

zámeckých komnatách. 

 

21. 12. státní hrad Karlštejn: Česká mše vánoční J. J. Ryby v rytířském sále císařského  

 

21. 12. státní zámek Kunštát: Adventní koncert na zámku (v 15 hodin). 

 

2.–28. 12. státní zámek Raduň: Vánoce na zámku. Prohlídky zámku doplněné o vánoční 

květinová aranžmá a dekorace. 

 

21. 12. státní zámek Rájec nad Svitavou: Koncert Ladi Kerndla a Felixe Slováčka v zámecké  

 

20.–26. 12. státní zámek Slatiňany: Mimořádné zimní prohlídky Kouzlo vánočního zámku.  

Přepychově zařízené zámecké interiéry v nevídané kráse. 

 

19. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: Adventní večer Štěpána Raka a Alfreda Strejčka. 

 

20.–21. 12. státní zámek Zákupy: Císařské Vánoce. Prohlídky vánočně vyzdobených  

 

20. 12. státní zámek Zákupy. Živý betlém na nádvoří zámku v podání Divadelního spolku  

Havlíček Zákupy a Adventní koncert Věry Kláskové (irské balady a evropské koledy) od 17  

 

Štědrý den 

 

24. 12. státní hrad Bouzov: Bouzovské nadělování. Štědrovečerní prohlídka hradu, předávání  

 

dárků během prohlídky, vánoční zvyky, vánoční dílna. 

 

24. 12. státní hrad Grabštejn: Štědrý den. 

 

 

 

 



Vánoční svátky a další dny 

 

25. 12. státní hrad Šternberk: Poetická procházka vánočním hradem. Podvečerní prohlídky  

 

hradu s atmosférou Vánoc. 

 

26. 12. Klášter Kladruby: Mše svatá a oživený betlém. 

 

26. 12. státní zámek Ratibořice: Svatoštěpánská koleda v Babiččině údolí, „Hra na jesličky“ 

folklorního souboru Barunka, o. s. 

 

26. 12. státní zámek Sychrov: Vánoční koncert. 

 

26. 12. státní hrad Buchlov: Na Štěpána na Buchlově otevřená brána. Již 8. ročník tradiční  

zimní akce. Živý betlém, zpívání koled, vánoční výstavy, podávání čaje z „lípy neviny“,  

domácí zabijačka a další dobroty.  

 

26.–28. 12. státní hrad Bouzov: Vánoční hrad Bouzov a živý Betlém. Prohlídka vánočně  

vyzdobeného hradu, betlém a vánoční dílna pro děti. 

 

26.–31. 12. 2014 státní hrad a státní zámek Horšovský týn: Vánoční prohlídky. 

 

26. 12. – 1. 1. 2015 státní zámek Hrubý Rohozec: Vánoční prohlídky. 

 

27. 12. státní hrad Karlštejn: Štěpánské koledování. Vánoční koncert. 

 

26. – 31. 12. Kroměříž, zámek a zahrady: Vánoce na zámku. 

 

27. 12. – 28. 12. státní zámek Litomyšl: Vánoční provázení. 

 

25. a 31. 12. státní zámek Lysice: Vánoční prohlídky. Mimořádné prohlídky vánočně  

vyzdobených komnat a sálů. 

 

30. 12. státní zámek Mníšek pod Brdy: Předčasný silvestr. Živá hudba, ohňostroj. 

 

20.–26. 12. státní zámek Slatiňany: Mimořádné zimní prohlídky Kouzlo vánočního zámku.  

Přepychově zařízené zámecké interiéry v nevídané kráse. 

 

29. 11. – 31. 12. státní hrad Šternberk: Vánoční hrad. Speciální víkendové prohlídky hradu  

s adventní a vánoční tematikou. 

 

31. 12. státní hrad Šternberk: Silvestrovský hrad. Silvestrovská zábava a veselí na hradě.  

Prohlídky, ochutnávky a hudební vystoupení. 

 



6.–31. 12.(kromě 22. a 26. 12.) státní zámek Velké Losiny: Vánoční výstava historických  

hraček aneb Liechtensteinské Vánoce. 

 

26.–31. 12. státní zámek Vranov nad Dyjí: Vánoční prohlídky kaple Nejsvětější Trojice,  

vyzdobených interiérů a dřevořezbami Tomáše Motky a Jaroslava Buncka. 


