
Národní památkový ústav, 
  správa státního hradu Křivoklátu

vás zve na tradiční

9.–10. a 16.–17. prosince 20069.–10. a 16.–17. prosince 2006
kdy uvidíte i jedinečný Křivoklátský betlém a výstavu Kouzlo adventu.

Adventní brána hradu se otvírá od 10 hodin a zavře o 5 hodině večerní.

Akci podpořili:

Vstupné na program 
(dolní nádvoří): 

dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, 
Vstup na mši svatou 

je zdarma. Vstupenka 
z prohlídky hradu platí 
i pro vstup na Advent.

Integrovaná 
střední škola 

Jesenice Mediální partneři: RAKOVNICKÝ DENÍK

ADVENTADVENT
NA NA KŘIVOKLÁTĚKŘIVOKLÁTĚ

ADVENTADVENT
NA NA KŘIVOKLÁTĚKŘIVOKLÁTĚ

Co uvidíte během všech dnů: Co uvidíte během všech dnů: Hudební pohodu budou zajišťovat známé skupiny KRLESS, PSALTERIA v podloubí pod 
schody na dolním nádvoří hradu. Velký řemeslnický jarmark bude v prostorách celého dolního nádvoří, ve vnitřních 
prostorách dolního hradu – v lednicích a v bývalém pivovaru. Uvidíte mnoho zručných řemeslníků při práci, kováře, 
košíkáře, pekaře, svíčkaře, hrnčíře a mnoho dalších. Pořídíte mnoho krásných a tradičních vánočních dárků.

Navštivte galerii, Medoládovnu, svíčkařství, řezbáře, košíkáře 
a krčmu u Magistra Kellyho. Ochutnejte vánoční sladkosti, 
či kus dobrého pečeného masíčka, pro osvěžení je tu 
medovina či svařené víno - potěšte svůj jazýček.

Historickým vlakem na Advent 
na Křivoklátě můžete letos jet i z Plzně
a to 16.prosince v 8,30 z hlavního plzeňského nádraží 
– www.plzenskadraha.cz. Ze stanice Praha-Braník 
                       na Křivoklát jeďte 9. prosince historickým 
                        vlakem taženým parní lokomotivou 
                        Albatros. České dráhy jsou tyto dny 
                            hlavním dopravcem na Advent 
                            na Křivoklátě. Jízdenky v předprodeji.

Sobota 9. prosince Sobota 9. prosince – jede parní vlak 
z Prahy do Křivoklátu, Mikulášská nadílka

11,00 Křivoklátští hudci Vánoční koncert Galerie 
Hejtmanství

11,30 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
12,30 Divadlo Říše Loutek Nám, nám narodil se obřadní síň
13,00 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
14,00 Pavouček Čertovské rojení dolní nádvoří
14,30 Mikulášská nadílka Mikuláš, Anděl a Čert dolní nádvoří
15,00 Pěvecký sbor  SUDOP Rybova mše Královský sál

Neděle 10. prosince Neděle 10. prosince 
– druhá neděle adventní – bronzová neděle– druhá neděle adventní – bronzová neděle

10,30 Adventní mše svatá hradní kaple
10,30 Lidové divadlo Tereza Betlémský příběh v lednicích hradu
11,00 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
12,00 Teatr Víti Marčíka Setkání před Betlémem dolní nádvoří
13,30 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
14,30 Teatr Víti Marčíka Setkání před Betlémem dolní nádvoří
15,30 Lidové divadlo Tereza Betlémský příběh v lednicích hradu

Sobota 16. prosinceSobota 16. prosince – jede parní vlak 
z Plzně do Křivoklátu 

10,30 Fidle Dolce České vánoce, písně a říkadla dolní nádvoří
11,30 Silentium Sváteční koncert hradní kaple
13,00 Taneční škola 

Hostivice
Vánoční písně a koledy Královský sál

13,30 Fidle Dolce České vánoce, písně a říkadla dolní nádvoří
14,30 Pěvecký sbor Václav Vánoční koncert Královský sál
15,30 Fidle Dolce České vánoce, písně a říkadla dolní nádvoří

Neděle 17. prosince Neděle 17. prosince 
– třetí neděle adventní – stříbrná neděle – třetí neděle adventní – stříbrná neděle 

10,30 Adventní mše svatá hradní kaple
10,30 Fidle Dolce České vánoce, písně a říkadla dolní nádvoří
11,00 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
11,30 Děti Křivoklátska Nesem Vám noviny dolní nádvoří
12,30 Fidle Dolce České vánoce, písně a říkadla dolní nádvoří
13,00 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří
13,30 ZUŠ Rakovník Vánoční pásmo dolní nádvoří
15,00 Kejklíř Vojta Vrtek žonglér a artista dolní nádvoří

Sobota 25. listopadu a neděle 26. listopaduSobota 25. listopadu a neděle 26. listopadu

Otevření výstavy Křivoklátského betléma a Kouzla adventu (z dílny ISS Jesenice) – adventních květin, vazeb a věnců v hradní kapli a Královském sále 
(možno shlédnout během prohlídek interiérů 9–15 h)


