Hradozámecký
advent a Vánoce
2019

Středočeský kraj a Praha
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
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Vánoce v roce 1899
Sáňkování ve Žlebech v roce 1905
Zimní vycházka v roce 1928
Zimní kratochvíle v roce 1927
Hokej v roce 1930
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Památky
s adventním a vánočním
programem

Hrady, zámky, kláštery a jiné památky jsou
kulturním dědictvím České republiky. Od svého
vzniku se staly přirozenými centry vzdělání, víry,
kultury, řemesla nebo obchodu. Byly svědkem
významných událostí českých dějin.
Národní památkový ústav je největší paměťovou
institucí v České republice. Čtyři územní
památkové správy se sídly v Praze, Českých
Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži pečují
o památky, které najdete ve všech 14 krajích.

hrad

Územní památková správa v Praze spravuje památky
ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém
kraji a v Praze. Kasteláni a kastelánky vybraných
památkových objektů připravili pro adventní a vánoční
čas program, který naleznete v této brožuře.

zámek
kostel / klášter
lidová architektura

Přejeme Vám příjemně strávený advent
a Vánoce na našich památkách!
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Středočeský kraj a Praha

Zimní procházka ve Žlebech v roce 1906

Datum: 7. 12.
Typ: koncert
Začátek a konec: 19.00–20.15
Vstupné: 150 Kč základní / 100 Kč snížené
Rezervace online

Na Hamousově statku bude otevřeno po všechny
adventní víkendy. Expozice bude přizpůsobena zimní
a vánoční tematice. K vidění budou ozdoby a také malá
výstava lidových betlémů.

Hořovice
zámek
Adventní prohlídky

Mezzosopranistku Editu Adlerovou doprovodí na klavír
Věra Müllerová a Tomáš Benedikt Sršeň na akordeon.
Koncert se koná v hudebním sálu zámku Březnice.

Datum: 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12. / 14.–15. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Začátek a konec: 10.00–15.00
Vstupné: 150 Kč základní / 100 Kč snížené
Rezervace: 311 512 479 / bartipanova.katerina@npu.cz

Advent na zámku

Prohlídka svátečně vyzdobeným zámkem s výkladem
o adventních a vánočních tradicích.

Datum: 14. 12.
Typ: oživené prohlídky
Začátek a konec: 10.00–12.00 a 13.00–15.00
(každou půlhodinu)
Vstupné: 150 Kč základní / 100 Kč snížené
Rezervace online

Adventní prohlídky pro skupiny ZŠ a MŠ

Hamousův statek
lidová architektura

Prohlídka svátečně vyzdobeným zámkem s výkladem
o adventních a vánočních tradicích přizpůsobeným
věku a schopnostem vnímání dětí. Možnost spojit
s prohlídkou historických hraček „Hry a hračky
malých aristokratů“.

Datum: 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12. /
14.–15. 12. / 21.–22. 12.
Typ: výstava lidových betlémů
Začátek a konec: 10.00–15.00
Vstupné: 70 Kč základní / 50 Kč snížené
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www.hamousuv–statek.cz

Prohlídky s ukázkami vánočních zvyků a tradic,
s koledami a zpěvy, zámeckým pálffyovským betlémem.
Účinkují žáci základní umělecké školy Dobříš, hudební
a pěvecký sbor Villanella Praha a žáci dramatického
kroužku základní školy Březnice.

Datum: 3.–6. 12. / 10.–13. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Začátek a konec: 9.00–15.00
Vstupné: 50 Kč (adventní prohlídka),
90 Kč (adventní prohlídka a expozice hraček)
Rezervace povinná: 311 512 479 /
bartipanova.katerina@npu.cz

Advent na Hamousově statku

www.zamek–horovice.cz

Chtíc, aby spal

www.zamek–breznice.cz

Březnice
zámek

Andělské zvonění
Datum: 7. 12.
Typ: tvořivá dílnička
Začátek a konec: 16.30–18.00
Vstupné: 40 Kč
Rezervace: 311 512 223 / tklokocnik@domecekhorovice.cz
7

Datum: 4. 12.
Typ: tvořivá dílna pro děti
Začátek a konec: více na webu
Vstupné: 70 Kč
Rezervace nutná: invalidovna@npu.cz

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Datum: 15. 12.
Typ: koncert
Začátek a konec: 17.00–18.00 a 19.00–20.00
Vstupné: 210 Kč základní / 150 Kč snížené
Prodej vstupenek online
Tradiční Česká mše vánoční v Rytířském
sále hradu Karlštejn v podání smíšeného
pěveckého sboru Slavoš z Berouna.

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.

Konopiště
zámek

Adventní prohlídky

Advent v Růžové zahradě s čerty a anděly
v zámeckém sklepení

Datum: 14. 12.
Typ: mimořádné prohlídky
Začátek a konec: více na webu
Vstupné: 100 Kč základní / 70 Kč snížené
Rezervace nutná: invalidovna@npu.cz
Předvánočně laděné prohlídky barokní Invalidovny
představí unikátně řešenou stavbu od Kiliana Ignáce
Dienzenhofera, její historii i plány do budoucna. Přijďte
si prohlédnout nejzajímavější prostory stavby a zjistit,
jak se v ní žilo válečným invalidům. Pro děti bude
navíc přichystána dílna na výrobu vánočních dekorací
a povídání o vánočních zvycích.

Datum: 30. 11.
Typ: program pro rodiny
Začátek a konec: 14.00–18.00
Vstupné: 50 Kč základní / 30 Kč snížené

www.zamek–konopiste.cz

Předvánoční dílna pro děti

www.invalidovna–praha.cz

Invalidovna
památka

www.hrad–karlstejn.cz

Karlštejn
hrad

Pořádá středisko volného času Domeček Hořovice;
děti posílají andělskou poštou dopisy Ježíškovi.

Výstava adventních dekorací ve svátečně nasvíceném
skleníku a čertovské peklo v zámeckém sklepení pod
horním nádvořím. Bohatý program pro děti na nádvoří
s občerstvením.

Advent v zámku
Datum: 7. 12.
Typ: program pro rodiny
Začátek a konec: 14.00–18.00
Vstupné: 80/60 Kč základní / 180/130 Kč rozšířené
Výstavní prostory jižního křídla budou nazdobeny
stromečkem, nejhezčími sbírkovými předměty
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Adventní výstava

Královský advent na Křivoklátě
Datum: 7.–8. 12. / 14.–15. 12.
Typ: řemeslný jarmark s komponovaným
doprovodným programem
Začátek a konec: 10.00–16.00
Vstupné: 80 Kč základní / 60 Kč snížené, 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 rezervace není nutná

Datum: 1.–20. 12. denně mimo pondělí 9.00–15.00
Místo: 2. patro zámku v Muzeu města Mnichovo Hradiště
Vstupné: 40 Kč základní / 20 Kč snížené
Rezervace: 326 771 001

Mníšek pod Brdy
zámek
Nebe i peklo na zámku Mníšku
Datum: 1. 12.
Typ: Mikulášská nadílka
Začátek a konec: 10.00–17.00
Vstupné: 100 Kč základní / 55 Kč pro děti 3–15 let
Rezervace: 606 649 207 / 778 716 538 / mnisek@npu.cz

Tradiční adventní akce s jarmarkem a programem
pro děti i dospělé, skvělou atmosférou 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 rodinou a následnou audiencí
v Královském sále.

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
zazpívají koledu, možná si vyslouží i odměnu.

Mnichovo Hradiště
zámek

Datum: 1. 12. / 7.–8. 12. / 14.–15. 12.
Typ: speciální prohlídky zámku pro děti i dospělé
Začátek a konec: 10.30–14.30
Vstupné: 150 Kč základní /
140 Kč snížené / 85 Kč pro děti 3–15 let
Rezervace: 606 649 207 / 778 716 538 / mnisek@npu.cz

Datum: od 1. 12. 2019 do 6. 1. 2019 denně 10.00–16.00
Místo: sala terrena v zahradě zámku
Vstupné zdarma
Vyřezávaný betlém s lidovým námětem v životní velikosti
aranžovaný v prostorách sala terreny v zahradě státního
zámku Mnichovo Hradiště.
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Vánoční prohlídky
www.zamek–mnichovohradiste.cz

Výstava betlému Františka Pešána

www.zamek–mnisek.cz

Křivoklát
hrad

www.hrad–krivoklat.cz

s adventní tematikou a zajímavostmi z vánočních oslav
v dobách Rakouska-Uherska.

Prohlídky pro děti od tří let, na kterých potkají
i oblíbenou ledovou královnu Elsu. Spolu s rodiči
se dozvědí o vánočních zvycích, například proč
si mazat tváře medem, a dokonce si některé
i vyzkouší. Třeba házení střevícem, stoupání
na sekyrku nebo věštění budoucnosti.
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Silvestrovské prohlídky
Datum: 31. 12.
Typ: prohlídky zámku pro děti i dospělé
Začátek: 10.00
Vstupné: 150 Kč základní /
140 Kč snížené / 85 Kč pro děti 3–15 let
Rezervace: 606 649 207 / 778 716 538 / mnisek@npu.cz

Sázava
klášter
Těšíme se na advent a Vánoce
Datum: 23. 11.
Typ: tvořivé dílničky, pohádka pro děti a koncert
Začátek a konec: 10.30–17.00

www.klaster–sazava.cz

Na Silvestra 2019 bude otevřeno! Od deseti hodin
provázíme zámkem dospělé i děti.

Tradiční „živá sobota“ v křížové chodbě, klášterním
skriptoriu pod věží a bývalém refektáři kláštera nejen
pro rodiny s dětmi. Připraveny jsou výtvarné a rukodělné
dílničky s vyráběním svícnů, přáníček, 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.

Pavel Šmíd a Vojta Vrtek – Zpátky do Betléma
Datum: 11. 12.
Místo: kafírna Bárka v Točnickém pivovaru
Typ: kejklířské divadlo
Začátek: 17.30
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Adventní tvoření
Datum: 23. 11.
Typ: oživlé památky
Začátek a konec: 10.00–17.00
Vstupné: 40 Kč/osoba
Rezervace: 315 781 146 / veltrusy@npu.cz
Tvoření adventních věnců a ozdob na vánoční výzdobu.
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.

Adventní pohádka – Sváťovo dividlo
www.hrad–tocnik.cz

Točník
hrad

Veltrusy
zámek

www.zamek–veltrusy.cz

Zpátky do betléma je společným projektem Teátru Pavla
Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Kdyby tenkrát před dvěma
tisíci lety ta patnáctiletá 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. Po letech
si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.
Scéna namalována Simonettou Šmídovou, loutky
od Jana Růžičky, režie Stanislava Kočvarová.

Datum: 30. 11.
Místo: Rudolfův sál
Typ: divadelní představení
Začátek a konec: 15.00–16.30
Vstupné: 100 Kč/osoba
Rezervace: 315 781 146 / veltrusy@npu.cz
Adventní pohádku v Rudolfově sále zahraje divadelní
soubor Sváťovo dividlo. Po pohádce se zastaví i Mikuláš
s čerty a anděli a přinese dětem mikulášskou nadílku.
Děti pouze v doprovodu dospělé osoby.
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Adventní koncert

Vánoční prohlídky pro školy

Datum: 7. 12.
Místo: Rudolfův sál
Typ: koncert
Začátek a konec: 18.30–19.30
Vstupné: 250 Kč/osoba
Rezervace: 315 781 146 / veltrusy@npu.cz

Datum: 26.–29. 11. / 3.–6. 12.
Typ: netradiční prohlídka pro školy
Začátek a konec: 9.00–14.00
Vstupné: 121 Kč základní školy / 55 Kč mateřské školy
Rezervace nutná: 724 151 545 / zleby@npu.cz
Vánoční prohlídka pro mateřské i základní školy, při
které se děti dozvědí mnoho zajímavých vánočních
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.

Předvánoční shon uvolní zámecký adventní
koncert. Letos v podobě večeru šansonů Světlany
Nálepkové za doprovodu Jiřího Toufara.

Živý betlém

Vánoční prohlídky pro skupiny

Datum: 15. 12.
Typ: oživlé památky
Začátek a konec: 14.30–17.00
Vstupné zdarma

Datum: 26.–29. 11. / 3.–6. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Začátek a konec: 9.00–15.00
Vstupné: 170 Kč základní / 130 Kč snížené
Rezervace nutná: 724 151 545 / zleby@npu.cz

Žleby
zámek
Vánoční prohlídky

www.zamek–zleby.cz

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 Ježíškem a s Josefem.

Vánočně laděná procházka zámkem provede návštěvníky
slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji,
kde milovníky historie čeká vyprávění o vánočních
zvycích. Součástí prohlídky bude rovněž návštěva
sladce provoněné 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 prohlídky cca 60 minut.

Datum: 23.–24. 11. / 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Začátek a konec: 9.00–16.00
Vstupné: 170 Kč základní / 130 Kč snížené
Rezervace doporučena: 724 151 545 / zleby@npu.cz
Vánočně laděná procházka zámkem provede návštěvníky
slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji, kde
milovníky historie čeká vyprávění o vánočních zvycích.
Součástí prohlídky bude návštěva sladce provoněné
zámecké kuchyně s ochutnávkou a setkání s pravými
anděly. Prohlídka je vhodná pro dospělé i děti.
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Ústecký kraj

Sáňkování v roce 1907

Speciální vánoční prohlídky pro předem objednané
třídy prvního stupně základních škol. Děti
spatří vánočně vyzdobený zámek, a dozvědí se
zajímavosti o staročeských vánočních tradicích.

Vánoce na zámku
Datum: 7.–8. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Začátek a konec: 10.00–15.00
Vstupné: 120 Kč základní /
80 Kč snížené / 310 Kč rodinné
Rezervace: 417 835 301
Přijďte zažít vánoční atmosféru na svátečně vyzdobený
zámek a poslechněte si povídání o vánočních zvycích
v zámku i v podzámčí. Prohlídky zámku proběhnou
od 10 do 15 hodin, začínat budou vždy v každou
celou hodinu.
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Datum: 15. 12.
Typ: koncert
Začátek a konec: 19.00–20.00
Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
Rezervace: 778 403 915 / florian@npu.cz
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby rozezní
kostel sv. Floriána na třetí adventní neděli. Již
tradičně to bude v podání pěveckého sboru ústecké
univerzity Chorea Academica pod vedením profesora
Jiřího Holubce.

www.zamek–duchcov.cz

Duchcov
zámek

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

www.kostel–krasnebrezno.cz

Datum: 2.–6. 12.
Typ: školní dětské prohlídky
Začátek a konec: 8.00–13.00
Rezervace nutná: 724 663 548 / kristkova.miluse@npu.cz

Krásné Březno
kostel sv. Floriána

Krásný Dvůr
zámek
Svatokateřinské slavnosti
Datum: 24. 11.
Typ: speciální prohlídka
Začátek a konec: 11.00–15.00,
divadelní představení od 16.00
Vstupné: 160 Kč základní /
120 Kč snížené / 80 Kč pohádka
Rezervace: 415 210 004 / krasnydvur@npu.cz

www.zamek–krasnydvur.cz

Vánoce na zámku

www.zamek–benesov.cz

Benešov nad Ploučnicí
zámek

Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů 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 nebo proč Mikuláš naděluje dětem dárky.
Drobný dárek je připraven pro všechny návštěvníky. Nejen
děti se mohou těšit na pohádku O rybáři a zlaté rybce
v podání Divadla Rozmanitosti. Ve dnech 26. až 29. 11.
je možné pro skupiny od 10 osob objednat speciální
svatokateřinskou prohlídku vánočně vyzdobeným
zámkem (vstupné pro skupiny činí 130 Kč na osobu).
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Datum: 2.–6. 12. / 9.–13. 12.
Typ: edukační program pro MŠ a I. stupeň ZŠ,
pouze objednané skupiny
Vstupné: 80 Kč dítě/pedagogický dozor zdarma
Rezervace nutná: 416 591 443
V historických interiérech zámku se děti dozví,
odkud k nám přišel vánoční stromeček, čím se dříve
vánoční stromečky zdobily, co se nejčastěji jedlo
ke štědrovečerní večeři, jaké zvyky a tradice jsou
spojeny s Vánocemi nebo si zkusíme předpovědět
budoucnost. Poté navazuje program výtvarné dílničky.

Vánoční výstava
Datum: 7.–8. 12. / 14.–15. 12.
Typ: netradiční prohlídka
Vstupné: 120 Kč základní / 80 Kč snížené
Během prohlídky historických interiérů zámku se dozvíte
mnoho zajímavých věcí o Vánocích, o jejich zvycích
a tradicích. Navštívit můžete i malý hospodářský dvoreček
s ovečkami nebo starou zámeckou kuchyni.

Čerti na Libochovicích
Datum: 7. 12.
Typ: kostýmovaná prohlídka
Vstupné: 120 Kč základní / 80 Kč snížené
Při prohlídce vánočně vyzdobenými historickými interiéry
se seznámíte se zvyky a tradicemi Vánoc a potkáte se
s andělem a čerty.
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Milý Ježíšku,…
Datum: 14. 12.
Typ: kostýmovaná prohlídka
Vstupné: 120 Kč základní / 80 Kč snížené
Při kostýmované prohlídce vánočně vyzdobeným
zámkem se potkáte s Ježíškem, kterému můžete dát
dopis se svým přáním pod stromeček.

Most
kostel Nanebevzetí
Panny Marie

www.kostel–most.cz

Od adventu po tři krále

www.zamek–libochovice.cz

Libochovice
zámek

Adventní a vánoční koncerty
Datum: 30. 11.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 17.00–18.00
Adventní koncert pořádaný Statutárním městem Most
Vstupné zdarma
Datum: 1. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 9.00–10.00
Bohoslužba – žehnání adventních věnců
Vstupné zdarma
Datum: 3. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 17.00–18.00
Labyrint světa a ráj srdce
Datum: 9. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 16.00–18.00
Vánoce v kostele s poutavým vyprávěním o varhanách
Datum: 11. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 17.00–18.00
Adventní koncert sboru mosteckého gymnázia SMoG
Vstupné dobrovolné
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Vánoční zámecké interiéry a jarmark

Datum: 20. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 18.00–19.00
Tradiční mše Jakuba Jana Ryby
Vstupné: 220 Kč/osoba

Datum: 14.–15. 12.
Typ: prohlídky interiérů
Začátek a konec: 15.00–18.00
Vstupné: 130 Kč základní / 90 Kč snížené /
20 Kč děti od tří do šesti let
Rezervace: 416 749 092 / ploskovice@npu.cz

Datum: 24. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 14.00–15.30
Vánoční odpoledne v kostele
Vstupné zdarma
Datum: 24. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 22.30–23.30
Půlnoční bohoslužba v kostele
Vstupné zdarma

Stekník
zámek

Datum: 26. 12.
Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie
Začátek a konec: 16.00–17.00
Varhanní koncert v kostele
Vstupné: 160 Kč/osoba

O svatém Martinovi
Datum: 10. 11.
Typ: muzikálové představení
Začátek a konec: 15.00–15.30
Vstupné: 100 Kč/osoba
Rezervace nutná: 416 749 092 / ploskovice@npu.cz

www.zamek–ploskovice.cz

Ploskovice
zámek

Adventní prohlídky a koncert v zámecké kapli
Datum: 14. 12.
Typ: prohlídky zámku a koncert
Začátek a konec: prohlídky od 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16
hodin / koncert od 17.30–18.30
Vstupné na prohlídku: 130 Kč základní /
90 Kč snížené / 20 Kč děti od tří do šesti let
Vstupné na koncert: 170 Kč/osoba
Doporučujeme rezervaci: 778 486 747 / steknik@npu.cz
(v ceně pouze koncert, prohlídky interiérů se platí zvlášť)

www.zamek–steknik.cz

Slavnostně vyzdobené interiéry zámku ožijí
kostýmovanými scénkami s tematikou vánočních
svátků. Zároveň máte možnost navštívit tradiční
vánoční jarmark ve vestibulu zámku.

Vánoční atmosféru zpříjemní prohlídky svátečně
vyzdobeným zámkem na hlavním prohlídkovém
okruhu. Sobotní odpoledne završí koncert v zámecké
kapli Navštívení Panny Marie.

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 za záchranu je prozření a víra
v jednoho Boha. Představení připravilo hudební divadlo
La Scuola HuDiLaS z.s.
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Karlovarský kraj

Hokej v roce 1907

Půlnoční mše v zámecké kapli svatého Petra
Datum: 24. 12.
Typ: bohoslužba
Začátek: 24.00
Vstup možný od 23.45 do obsazení kapacity kaple

www.zamek–becov.cz

Bečov nad Teplou
hrad a zámek

Vánoce na zámku
Datum: 7. 12.
Typ: prohlídka
Začátek a konec: 13.00–16.00
(začátek každou celou hodinu)
Vstupné: 150 Kč základní / 110 Kč snížené /
děti do šesti let zdarma
Prodej: online nebo na místě před začátkem akcí

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.

Silvestrovská a novoroční prohlídka
relikviáře svatého Maura

Prohlídka vánočně vyzdobenými interiéry zámku
zaměřená na vánoční zvyky, vůně i chutě. Ochotníci
z divadelního spolku Elements předvedou několik
scének spojených s Vánoci a historií zámku.

Datum: 31. 12. 2019 / 1. 1. 2020
Typ: komentovaná prohlídka
Začátek a konec: 13.00 až 14.30
Vstupné: 150 Kč základní / 110 Kč snížené
Rezervace online

Adventní koncert v zámecké kapli
Datum: bude upřesněno na webu
Typ: koncert
Začátek a konec: 17.00–18.00
Vstupné: 50 Kč / děti do šesti let zdarma

Vydejte se na cestu a prožijte příběh relikviáře svatého
Maura! Prohlídkový okruh představí ojedinělou
románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty.
Doprovodná expozice provede dějinami tohoto skvostu
s vyvrcholením v závěru trasy, kde nerušeně vychutnáte
krásu románského zlatnictví.

Snow film fest
Datum: 27. 10.
Typ: filmový festival
Začátek a konec: 17.30–20.00
Vstupné zdarma
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Adventní koncert v zámecké kapli sv. Antonína
Paduánského. Vánoční písně a koledy
přednese dětský pěvecký soubor.
www.zamek–kynzvart.eu

Kynžvart
zámek

Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech
a dobrodružstvích během října až prosince zavítá
do všech českých i slovenských regionů. Festival je svým
rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu
u nás. V programu je šest vybraných filmů – finalisté ze
zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce.

Silvestrovské prohlídky zámku
Datum: 31. 12.
Typ: speciální prohlídka
Začátek a konec: v 16.00 a v 18.00 v českém jazyce,
v 17.00 v němčině
Vstupné: 300 Kč základní / 220 Kč snížené
Rezervace a prodej: online
Exkluzivní silvestrovské prohlídky zlacených
nástolních ozdob knížat Metternichů, unikátní
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a největší kolekce v České republice. Výjimečná
atmosféra návštěvy zámku v posledním dni v roce
bude umocněna osvětlením interiérů svícemi.

Adventní koncert
v kostele Nejsvětější Trojice

www.zamek–valec.cz

Valeč
zámek

Přejeme Vám příjemně
strávený advent a Vánoce
na našich památkách!

Datum: 13. 12.
Typ: koncert
Začátek a konec: 19.00–20.00
Vstupné dobrovolné / rezervace možná
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 zazpívají nejen klasické vánoční písně,
ale také cyklus písní Loutna česká V. Adama Michny.
Změna programu vyhrazena.

2019 © Národní památkový ústav,
Územní památková správa v Praze
Fotografie z archivů zámků Žleby a Slatiňany
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Sledujte nás

www.npu.cz

NPÚ

Hrady, zámky a ostatní

NPÚ

NPÚ

