Advent a Vánoce 2021 na památkách sdružených v ANOPA
Je čas adventní a blíží se čas vánoční, uspěchaná doba, čas příprav na vánoční svátky, velký úklid,
nakupování dárků, pečení cukroví a spousty dalších činností spojených s přípravou na příchod
nejkrásnějších svátků v roce. Přesto, že každý z nás má v tomto čase spoustu starostí a ne zrovna
mnoho času na zbyt i tak bychom Vám rádi v tomto předvánočním čase navrhli, aby jste si našli
chvilku času na odpočinek a proč právě tyto chvilky nestrávit nějakým příjemným zážitkem
v příjemném prostředí?
Památkové objekty sdružené v Asociaci Nestátních Otevřených Památek z.s, si pro Vás na čas
adventní a vánoční připravily zajisté zajímavý program. Dovolte nám nabídnout vám přehled akcí,
které se budou konat na jednotlivých památkových objektech sdružených v ANOPA. Je jen na Vás,
zda přijmete pozvání na některou z níže uvedených památek.
S ohledem na protiepidemiologická opatření mohou být některé programy na památkách omezené,
či upravené a tak si Vám dovolujeme doporučit, aby jste si dříve než se na některou z památek
vypravíte raději vše ověřili na internetových stránkách Vámi vybrané památky a nebo se telefonicky
na památce informovali o případných změnách programu.
Těšíme se na setkání s Vámi v čase adventním a vánočním.

Zámek Náměšť na Hané
PROSINEC
6. – 9. 12. + 13. – 15. 12. – KOUZLO ADVENTU – program pro děti MŠ, ZŠ – tradiční akce pro
děti ze širokého okolí.
18. 12. – ADVENTNÍ PROHLÍDKY – prohlídky zámku zaměřené na zvyky, tradice a pohádky –
nutná objednávka.

Zámek Brandýs nad Labem
27.11. – 30.12.
Výstava BRANDÝSKÉ VÁNOCE, výstava betlémů, dílny řemeslníků na
brandýské zámku
15.12.

Vánoční koncert Základní umělecké školy v kapli brandýského zámku od 19 h

18.12.

Vánočky Muzikantského domečku, hudební vystoupení na nádvoří a v divadelním
sále zámku Brandýs nad Labem

21.12.

Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka v kapli brandýského zámku
od 18 h

21.12.

Živý betlém, představení studentů Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem na
nádvoří brandýského zámku, hraný příběh v dobových kostýmech s živými zvířátky a
lítajícím andělem :) zač. představení 10.00 a 17.00 h

22.12.

Vánoční koncert spolu Bojan v kapli brandýského zámku od 19 h

Hrad Orlík
31. prosince - 13,00-15,00 hodin - Silvestrovské rozhledy - ohlédnutí za
končícím a výhled do nového roku z rozhledny na věži.

Hrad Vildštejn
3. adventní neděle - 12.12. 2021 - Vánoční trhy na hradě Vildštejn
4- adventní neděle - 19. 12. 2021 - Zabíjačkové hody na hradě Vildštejn

Letohrádek Mitrovských v Brně
od 4. 12. 2021 do 16. 1. 2021 tradiční výstava betlémů a vánočních ozdob
Součástí expozice bude, jako každý lichý rok, tzv. celoroční betlém = dioráma Život Ježíše
Krista (25 boxů se 105 figurami o velikosti cca 30 cm; se zvukovou smyčkou - mluvené slovo a
koledy) - česká rarita.
Vystaveno bude několik desítek betlémů - historických, soudobých, exotických, miniatur a kuriozit
(nejčastější materiály: dřevo, papír, sádra, sklo, kámen, kukuřičné šustí, perník atd.). Exkluzivně
bude vystavena sbírka historických voskových jezulátek.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Od 27. 11. do 19. 12. letos po mnoha letech pořádáme ADVENT NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ.
Na každý ze čtyř adventních víkendů (SO–NE) je připraven speciální program, který se bude
odehrávat v Reprezentačních sálech, Sala terreně a u Colloredovy kolonády v Podzámecké
zahradě.
Program:
• Galerijní prohlídka vánočně vyzdobenými Reprezentačními sály – výzdoba osmi sálů je
věnována jednotlivým svátkům, tradicím a zvykům
• Výstava originální zimně laděné floristické instalace v Sala terreně
• Výroba adventních věnců – workshop s vítězkou floristické soutěže z roku 2019
• Prodej rukodělných předmětů s vánoční tematikou
• Prodejní výstava adventních věnců a vánočních dekorací vyrobených zámeckými
aranžérkami
• Tvořivé dílničky a edukační program pro děti
• Vystoupení žáků ZUŠ a Konzervatoře P. J. Vejvanovského na schodech Colloredovy
kolonády v Podzámecké zahradě
Adventem na zámku chceme hlavně navodit poklidnou atmosféru, dát návštěvníkům příležitost
vychutnat si příjemnou adventní náladu a poznat zámecké prostředí v jiném duchu, duchu Vánoc.

Hrad Valdštejn
www.hrad-valdstejn.cz, info@hrad-valdstejn.cz, tel.: 739 014 104, 733 565 254
Otevírací doba: od 12:30 do 15:30 hodin (platí i pro koncerty a vánoční prohlídky)
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Štícha, pracovník vztahů k veřejnosti, tel.: 739 014 104

Anotace:
Hrad Valdštejn připravil pestrý adventní a vánoční program. Vedle koncertů místních i vzdálenějších
hudebních a pěveckých souborů, které budou probíhat až do začátku ledna, zde nebude chybět ani
setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna, který na hradě popovídá o své době i o Vánocích. Na
tuto akci si mohou návštěvníci přinést vlastní ozdobičku a společně s vévodou ozdobit stromeček ve
Slavnostním sále. Právě vánočně vyzdobený Slavnostní sál klasicistního domu, společně s hradní
kaplí a salonkem, si budou moci návštěvníci prohlédnout jak během konání koncertů, tak i v rámci
samostatných prohlídek. Den před Štědrým dnem navíc proběhne tradiční rozdávání Betlémského
světla ve spolupráci s turnovskými skauty. Šňůru vánočních akcí uzavře novoroční koncert
Hradeckého komorního tucteta.
Program:
11. 12. 2021 od 14:00
Adventní zpívání souboru Provaz
Koncert sousedského pěveckého spolku Provaz z Kacanov. Akce je spojena s prohlídkou vánočně
vyzdobeného Slavnostního sálu klasicistního domu. Vstupné: 50,- Kč.
18. 12. 2021 ve 13:00 a ve 14:00
Vánoce s vévodou
Vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Povídání nejen o Vánocích a strojení
stromečku. Přineste si vlastní ozdobičku! Vstupné: plné 100 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 250 Kč.
19. 12. 2021 od 14:00
Skautské vánoční zpívání
Vánoční písničky a koledy v podání turnovských skautů. Akce je spojena s prohlídkou vánočně
vyzdobeného Slavnostního sálu klasicistního domu. Vstupné: 50,- Kč.
23. 12. 2021 od 14:00
Betlémské světlo na Valdštejně
Předvánoční rozdávání Betlémského světla ve spolupráci s turnovskými skauty. Akce je spojena
s prohlídkou vánočně vyzdobeného Slavnostního sálu klasicistního domu a kaple. Vstupné: 50,- Kč.
24. 12. 2021 od 14:00
Vánoční koncert souboru Madrigalion Praga
Koledy a vánoční skladby v podání libereckého souboru. Vstupné: 110,- Kč.
26. 12. 2021 od 14:00
Vánoční koncert souboru Musica Fortuna
Koncert turnovského pěveckého souboru. Vstupné: 110,- Kč.
28. 12. 2021 od 14:00
Vánoční varhanní koncert Radka Rejška
Koncert dvorního valdštejnského varhaníka, inspirovaný Vánocemi. Vstupné: 110,- Kč.
2. 1. 2022 od 14:00 hodin
Novoroční koncert Hradeckého komorního tucteta
Koncert smíšeného souboru s pestrým vánočním repertoárem. Vstupné: 110,- Kč.

Ve dnech 12. 12., 23. 12., 27. 12., 29. 12., 30. 12. 2021 a 1. 1. 2022 si návštěvníci budou moci
prohlédnout vyzdobenou kapli, salonek a Slavnostní sál klasicistního domu. Hrad bude otevřen
vždy od 12:30 do 15:30 hodin. Vstupné: 50 Kč.

Zámek Karlova Koruna
Zámek Karlova Koruna, chystá pro veřejnost otevření Vánočně nazdobené expozice.
·
Otevřeny adventní neděle- 28.11., 5.12.,12.12.
·
Časy prohlídek : 10:00 , 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Chvalský zámek
vánoční výstavy, 27. 11. 2021 – 9. 1. 2022:
• Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem našich prababiček a pradědečků: historické
hračky a pohlednice z doby první republiky, více
zde: http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/stedre-vanoce-aneb-pod-vanocnim-stromkemnasich-prababicek-a-pradedecku-historicke-hracky-a-pohlednice-z-doby-prvni-republiky/
• V ten vánoční čas – Jan Kudláček/kresby a ilustrace pro děti, více
zde: http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/v-ten-vanocni-cas-jan-kudlacekkresby-a-ilustracepro-deti/
adventní a vánoční akce:
27. 11. – 21. 12. soutěž: Chvála pečení aneb jak se peče nejen v Horních Počernicích – letos
online, více zde: http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/chvala-peceni-aneb-jak-se-pece-nejen-vhornich-pocernicich-letos-online-2/
12. 12. Adventní neděle s andělem Gabrielem – komorní komentované prohlídky spojené
s vánočními tradicemi, více zde: http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/adventni-nedele-s-andelemgabrielem-komorni-komentovane-prohlidky-jen-pro-vasi-rodinu/
24. 12. Živý betlém na Chvalském zámku
9. 1. Zavírání Vánoc na Chvalském zámku s tříkrálovým průvodem

Kladenský zámek
11.12. Vánoční rukodělný trh v Kladenském zámku
Místní prodejci se schopností vytvářet drobnou krásu, budou po celý den v prostorách zámku i
nádvoří nabízet své výrobky. Hudební doprovod – pěvci místních ZUŠ
11.12. Koncert Gemini Musicales
Koncert se uskuteční v zámecké kapli sv. Vavřince od 16.00
Během prosince také můžete v Kladenském zámku, zámecké zahradě a blízkém okolí potkat
sv. Barborku, sv. Mikuláše nebo sv.Lucii - královnu zimy o zimním slunovratu a další postavy
českého adventního času.

Hrad Kašperk
na hradě Kašperku chystáme tradiční zimní provoz ve dnech 28. 12. – 1. 1. (včetně), denně od
10.00 – 16.00 hod.
Lákadlem budiž nový zimní prohlídkový okruh tematizující šumavské zvyky a
obyčeje a život na zimní staré Šumavě
Některý z dnů zmíněného zimního provozu se uskuteční speciální prohlídky věnující se
zimě ve středověku, kterými provede družina pana Buška ze Žampachu

V prostorách nádvoří bude k vidění venkovní výstava představující středověké odívání
období 14. a 15. století
V období Adventu (10. a 11. prosince) také hrad Kašperk pořádá divadelní představení v gotickém
kostele svatého Mikuláše u Kašperských Hor. Titul Popelka nazaretská od Václava Renče v
-

podání Spolku Kašpar z Divadla v Celetné. V režii Jakuba Špalka se můžeme těšit na Milenu
Steinmasslovou a Aleše Petráše.
Obě představení začnou v 18.00 hod., předprodej vstupenek a další informace budou k dispozici
na www.kasperk.cz.

Hrad Svojanov
na Svojanově připravujeme adventní prohlídky v období od 27. 11. do 19. prosince (otevřeno
víkendy 10 – 17 hodin). V letošním roce představíme gotické prostory hradu vyzdobené tradičními
adventními a vánočními dekoracemi. Prohlídky budou navíc doplněné povídáním o dobový
vánočních zvycích. O víkendu 11. – 12. 12. proběhne ochutnávka dobových vánočních pokrmů,
připravovaných přímo v historické hradní kuchyni. V neděli 19. 12. ve 14 hodin proběhne divadelní
vystoupení „Legenda o vánoční hvězdě“ v podání herecké dvojice Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka
v historickém sále domu zbrojnošů.

Hrad a zámek Staré Hrady
- Vánoce na hradě – 27. 11. 2021 - 9. 1. 2022:
Nechte se unést pohádkovou atmosférou vánočně vyzdobeného hradu a zámku. Od sklepení až po
půdu vás provedou princezny, rytíři, čarodějnice a veselé čertice. Nudit se s nimi nebudete, na své
si přijdou jak děti, tak i dospěláci.
https://www.starehrady.cz/zpravodaj-vanoce-na-hrade-detail-253
- Dračí čarodějné prohlídky hradu a zámku – 13. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Na hradě se usídlili draci. Pojďte s námi do pohádky zachránit princeznu Laskonku, najděte
zaklínadlo a pohádková odměna vás nemine. Na dospěláky čeká ochutnávka pravé starohradské
medoviny. Uvidíte, jak slavily Vánoce naše prababičky, dozvíte se něco o historii hradu a nakonec
Vás přijme na audienci samotný dračí král, Jeho Veličenstvo Rozumbraďák XVI.
https://www.starehrady.cz/zpravodaj-draci-carodejne-pohadkove-prohlidky-detail-254
- Čokoládová zima s vínem a pohádkou – 13. 11. 2021 – 31. 1. 2022
Zimu na Starých Hradech vítáme VE ZNAMENÍ ČOKOLÁDY, VÍNA a POHÁDEK. Pro děti máme
přichystáno spoustu pohádkových překvapení. I dospěláci se mají na co těšit, z hradních sklepů
jsme pro Vás připravili bohatou nabídku těch nejlepších vín, vyhlášenou starohradskou medovinu a
pro všechny pak DRAKULÁDU - kvalitní dračí čokoládu. Generálním partnerem této akce je
CARLA, český výrobce čokolády.
https://www.starehrady.cz/zpravodaj-cokoladovy-podzim-s-vinem-a-pohadkou-detail-456
Otevřeny jsou všechny prohlídkové okruhy, a to celoročně a za každého počasí.
V tento adventní a vánoční čas soboty, neděle, vánoční prázdniny a svátky (mimo 24. a 25. 12.), od
10.00 - 17.00 hod. Více najdete na www.starehrady.cz

Zámek Červený Hrádek
Prohlídky zámku o adventních nedělích jsou tematicky zaměřeny na zvyky a tradice pojící se s
konkrétním datem; stánky a občerstvení na nádvoří zámku; doplněno hudbou a koledami; součástí
programu adventních prohlídek je občerstvení v zámecké vinárně.
12.12.21
Stříbrná neděle - Lucky jsou tady!!
Prohlídka zámku v čase patronky světla sv. Lucie a pod dohledem lucek, které vymetají všechno
nepatřičné
19.12.21
Zlatá neděle - Čekání na Štědrý den
Sváteční prohlídka zámku s příběhem o vzniku dřevěných betlémů a koledami v doprovodu
cimbálu; výstava betlémů zámecké kapli
24.12.21
Živý betlém
Živý betlém, příjezd tří králů a klanění Ježíškovi

Hrad Kost
Vánoce na hradě. V období od 26. do 31. 12. 2021 máte možnost navštívit hrad Kost a nechat se
unést jedinečnou atmosférou středověkých Vánoc.
Těšit se můžete na prohlídky hradních paláců obohacené o vyprávění toho, jak se slavily Vánoce ve
středověku, jaké zvyky lidé v tomto období udržovali, kde se vzala tradice vánočního stromečku a
jak vypadala štědrovečerní tabule.
Prohlídky odchází každou hodinu, a to od 11:00 do 15:00 hodin.

Zámek Loučeň
Příběh vánočního stromečku
17.11.-17.1.
https://www.zamekloucen.cz/a/pribeh-vanocniho-stromecku

Zámek Rosice
Na zámku Rosice proběhnou v rámci Rosického adventu ´21 následující akce:
4.12.-17.12. Výstava betlémů na malém Adventním okruhu
Ve sbírkách máme cca 140 betlémů, z nichž více než 100 budeme vystavovat na malém
Adventním okruhu. V letošním roce bude výstava obohacena o zapůjčený církevní

Třebíčský betlém a ručně řezaný dřevěný betlém šumavského řezbáře pana Tittla,
spoluautora Sušického pohyblivého betlému.
PROGRAM NA ZÁMKU 4.12.- 17.12.
Výstava betlémů
Líbání pod jmelím
Malá Kafárna

Zámek, vstupné dobrovolné,
v pracovní dny 14 – 18, v sobotu a neděli 9 – 15
Denně 9 – 15 do 17.12., vnitřní nádvoří
Denně 9 – 15 do 17.12., vnitřní nádvoří

Bližší informace na www.zamek-rosice.cz a FB Zámek Rosice

