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Praha, 20. 12. 2010

Pokud si chcete opravdu užít čas vánoční beze spěchu a stresů, zveme vás na vánoční akce na 
památkách ve správě Národního památkového ústavu. Užijte si  atmosféru starých časů, slavnostní 
vánoční mše nebo speciální prohlídky interiérů se sváteční výzdobou.

Na hradě Karlštejně je 26. 12. 2010 od 18 hod. připraven koncert O Vánocích zpívám, klášter 
Sázava přímo na Štědrý den připravil od 16 hod. rodinnou mši v poutním kostele sv. Prokopa a tamtéž 
od 18 hod. Rybovu mši Hej, mistře. 

Na zámek Červené Poříčí, nebo do kostela v Horšově si 24. 12. 2010 okolo poledne mohou 
návštěvníci přijít pro Betlémské světlo na svůj štědrovečerní stůl. Vánoční koncert je připraven na 
26. 12. 2010 v Erbovním sále zámku Horšovský Týn, mše svatá na sv. Štěpána v klášterním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech.

Zámecké  koncerty se uskuteční  také 22.  12.  2010 od 18 hod.  na  zámku v Ploskovicích a 
26. 12. 2010 na zámku v Duchcově v Ústeckém kraji. Půlnoční mše bude sloužena 24. 12. 2010 od 22 
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Zkrácené  prohlídky a  výstavu nabízí  24.  –  27.  12.  2010 zámek  ve  Slatiňanech a  v rámci 
Pardubického kraje můžete  navštívit  ještě Betlém Hlinsko ve vánoční  atmosféře,  který je součástí 
Souboru lidových staveb Vysočina.

Na zámku Sychrov v Libereckém kraji se uskuteční 26. 12. 2010 koncert Vánoce s Jaroslavem 
Svěceným.

I Morava může nabídnout množství příležitostí, jak si užít Vánoce v kouzelných historických 
interiérech.  Návštěvníci  si  mohou  o  víkendech  projít  unikátní  zámecký  skleník  v Lednici,  pokoje 
zámku v Lysicích ozvláštní vánoční výzdoba a vánoční a silvestrovské prohlídky. Na Silvestra se bude 
provázet také na zámku v Rájci nad Svitavou. Vánoce s hračkami začínají  26. 12. 2010 na zámku 
Vranov nad Dyjí a Adventní zpívání rozezní zámeckou kapli ve Valticích.

Zlínský kraj a jeho památky připravili 23. 12. 2010 vánoční koncert na zámku v Buchlovicích, 
silvestrovské  prohlídky arcibiskupského  zámku  v Kroměříži  nebo  vánoční  akci  na  nádvoří  hradu 
Buchlov  pod  názvem Na  Štěpána  otevřená  brána.  Správa  zámku  ve  Vizovicích  zve  na  Vánoční 
výstavu andělů a Betlém v zámecké kapli.

Hrad Bouzov v Olomouckém kraji  oslaví 27.  a 28.  12. 2010 Vánoce na Bouzově s živým 
Betlémem,  Hrad  Šternberk  přichystal  na  25.  12.  2010  Poetické  Vánoce  s podvečerní  procházkou 
hradem a na 26. 12. 2010 vánoční dětská pohádková představení.

Obyvatelé severní Moravy mají možnost jet na Vánoce na zámku Raduň, a to od 28. do 30. 
12. 2010, nebo navštívit zajímavou výstavu hornických a lidových Betlémů na Dole Michal v Ostravě-
Michálkovicích.

Kompletní  přehledy  adventních  a  vánočních  doprovodných  akcí  napříč  celou  Českou 
republikou naleznete na www.npu.cz pod odkazy Zimní provoz na hradech a zámcích a Kalendář akcí 
na zpřístupněných památkách, kde můžete vyhledávat také podle data.

Těšíme se na všechny prosincové návštěvníky památek ve správě Národního památkového ústavu.

Kontakty:
Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, kalova@up.npu.cz

Národní památkový ústav, tiskový referát, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P. O. BOX 84
Tel: (+420) 257 010 207, mobil: (+420) 724 511 225, e-mail: kalova@up.npu.cz; tiskové zprávy: http://www.npu.cz/npu/tiskzpr/

mailto:kalova@up.npu.cz
http://www.npu.cz/

