Středočeská centrála cestovního ruchu doporučuje

Akce na týden 15.-21. 11.
Příběh vánočního stromečku – zámek Loučeň (17. 11.-7. 1.)
Již počtvrté budou komnaty zámku Loučeň vyzdobeny více než dvacítkou speciálně nazdobených
vánočních stromečků. V každé z nich čeká jiný stromek se svým příběhem. Výklad na prohlídce se
rovněž zaměří na vánoční tematiku, kromě toho se bude podávat speciální vánoční pečivo. Vždy od
17 hodin se na fasádě zámku rozehraje světelná show. Otevřeno je denně.
Více zde: www.zamekloucen.cz
17. listopad v Památníku Vojna Lešetice (17. 11.)
V Památníku Vojna Lešetice je připraven tematicky komponovaný program při příležitosti Dne boje za
svobodu a demokracii – zahájení výstavy věnované 17. listopadu 1939 a 1989 na Příbramsku,
scénické čtení, písně Karla Kryla v podání skupiny PCHS, pietní akt za oběti totality a další program ke
30. výročí sametové revoluce.
Více zde: www.muzeum-pribram.cz
Prohlídka Sázavského kláštera u příležitostí sametové revoluce (17. 11.)
Ještě jednou po již ukončené návštěvní sezóně 2021 zve Sázavský klášter u příležitosti svátku
sametové revoluce k návštěvě a prohlídce kláštera pod názvem Svatoprokopská Sázava. Od 11.30
hod se návštěvníci mohou zaposlouchat do svědectví bohatých dějin svatoprokopského kláštera
v klidném tempu i s akcentem na proběhlé obnovy po roce 1989 a nové plány v brzké budoucnosti.
Více zde: www.klaster-sazava.cz
Festival duchovní hudby v Rakovníku (19. a 21. 11.)
V Rakovníku se uskuteční tradiční setkání příznivců duchovní hudby a sborového zpěvu v Chrámu sv.
Bartoloměje. Dne 19. 11. od 19 hodin vystoupí Monika Urbanová Růžková (housle), Jiří Sejkora
(hoboj) a Přemysl Kšica (varhany) a zazní skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho, Ch. M. Widora, V. Petrofa
a dalších mistrů. Dne 21. 11. od 16 hodin vystoupí Marek Žihla (tenor), Edita Keglerová (cembalo) a
Johana Chlupáčová (zobcová flétna). Zazní především hudba barokních mistrů (G. F. Händel,
G.F.Telemann, H.Purcell a další).
Více zde: www.muzeumrakovnik.cz
Advent v proměnách času – Mělník (18. 11. - 2. 1.)
Výstava Advent v proměnách času v Regionálním muzeu Mělník nabídne malý exkurz do období od 2.
poloviny 19. století až do 80. let 20. století. Přiblíží předvánoční čas z pohledu tradičních obchůzek,
známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě
s daným regionem. Výstava probíhá od 19. 11., slavnostní vernisáž se uskuteční 18. 11. od 17 hodin.
Více zde: www.muzeum-melnik.cz
Mimořádné prohlídky františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu (21. 11. a 28. 11.)
V areálu františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu pokračují až do konce listopadu
mimořádné nedělní prohlídky. Návštěvníci si při nich mohou prohlédnout výstavu o historii a obnově
slavného poutního místa s pohnutými osudy. Františkánský klášter s loretánskou kaplí leží osamoceně
ve východní části obce Červený Újezd a vede do něj poutní cesta z pražské Lorety.
Více zde: www.hajek.ofm.cz

Akce na týden 22.-28. 11.
Čert a Mikuláš v konopišťském sklepení a adventní skleníky v Růžové zahradě (24. 11.)
Na Konopišti v zámeckém sklepení budou řádit čerti. V pekle pro děti se objeví i Mikuláš s anděly,
v pekle pro dospělé bude hrát pekelná muzika a na stole zavoní čertovské hody. Na prohlídky pekla je
potřeba předchozí rezervace. Na nádvoří budou stánky s občerstvením. Zároveň bude v sobotu
poslední možnost navštívit skleníky v Růžové zahradě, protentokrát bohatě vyzdobené krásnými
adventními výrobky.
Více zde: www.zamek-konopiste.cz
ADVENT – DESIGN – GASK v Kutné Hoře (27. 11.)
Sobota 27. 11. bude v Galerii středočeského designu v Kutné Hoře patřit adventnímu ladění, designu
a komentovaným prohlídkám probíhajících výstav. Proběhne celodenní setkání s tvůrci českého
designu, worskshopy pro děti i dospělé, chybět nebude nebude ani hudební produkce. Zároveň
proběhne ADVENT VŮNÍ – 7 MUDRCŮ – adventní voňavé setkání s mýty a legendami Adventu a
Vánoc. Ve stejný den se uskuteční jednodenní výstava gobelínu podle předlohy Jindřicha Štyrského.
Více zde: www.gask.cz
Vánoční předvádění v Jílovém u Prahy (27. 11.)
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se promění v řemeslné tržiště. Na náměstí již tradičně
proběhne vánoční jarmark, mikulášská nadílka s živými čerty a rozsvícení vánočního stromu, vše se
slavnostní atmosférou. V muzeu zároveň od 20. 11. do začátku příštího roku probíhá výstava Perníčky
kam se podíváš.
Více zde: www.muzeumjilove.cz
Křest největšího adventního věnce v Česku na zámku Loučeň (27. 11.)
Na zámku Loučeň bude advent zahájen křtem největšího adventního věnce v Česku, zapsaného do
České knihy rekordů. Uskuteční se od 14 hodin. Kromě samotného křtu se návštěvníci mohou těšit na
vyzdobenou zámeckou expozici v rámci Příběhu vánočního stromečku. Křest věnce čtyřmi anděly je
nezapomenutelným rituálem a proběhne v prostorách zámeckého parku.
Více zde: www.zamekloucen.cz
Advent na Hamousově statku ve Zbečně (27.-28. 11.)
Na Hamousově statku ve Zbečně bude možné užít si vánoční atmosféru selského stavení o všech
adventních víkendech, počínaje prvním ve dnech 27.-28. 11.). Na návštěvníky čeká výstava betlémů a
dalších symbolů Vánoc. Hamousův statek je selskou usedlostí s roubeným obytným domem, zděnými
chlévy, stájemi a sýpkou.
Více zde: www.hamousuv-statek.cz
Královský advent na Karlštejně (28. 11.)
Bohatý adventní program je na první adventní neděli připraven na královském Karlštejně. Tradiční
oslavy se uskuteční v podhradí – na náměstí pod hradem, kde se diváci mohou těšit na vystoupení
tanečních, pěveckých a hudebních souborů.
Více zde: www.mestys-karlstejn.cz

