
Muzeum nové generace
Suvenýry, Kavárna

Parkoviště Tokoz
Bránský rybník

Zelená hora

Konventský
rybník

Barokní sály - 
1. patro

Čajovna

Bazilika

VÁNOČNÍ TRH 2018
s mezinárodním nádechem

VSTUP

VSTUP

Příjezd od Ždírce nad Doubravou Příjezd od Žďáru nad Sázavou

Vánoční 
strom

Prelatura



Tvořivé vánoční dílny - vyrobte si slušivou vánoční čelenku nebo 
originální dekoraci (Čajovna)

Čtení pohádek - dětem i dospělým čtou babičky ze Senior Pointu 
Žďár nad Sázavou (Barokní sály/ s přestávkami)

Zpíváme koledy - ve dvou vstupech zazpívají členové žďárského 
folklorního souboru Studánka (Prelatura)

KŘEST KNIHY - Zámek Žďár nad Sázavou: Minulost a současnost 
slavnostní křest za přítomnosti autorů: Pavel Kosatík (text), Aleš 
Jungmann (fotografie), zástupci Studia Najbrt, Dagmar 
Vernerová (zástupce vydavatele),  manželé Kinští a kmotři knihy, 
po křtu následuje beseda s Pavlem Kosatíkem a Constantinem 
Kinským (Prelatura)

Vánoce u piana - tu pravou vánoční atmosféru vykouzlí Petr 
Bergner, držitel Guinessova rekordu v nejdelší hře na klavír 
(Prelatura/ s přestávkami)

Vánoční koncert - koncert pěveckého souboru Oáza Worship 
Band (Barokní sály)

Troubení ze zámeckých oken - hlas trubek k vám donese známé 
vánoční koledy (III. nádvoří/ s přestávkami)

Čtení pohádek - dětem i dospělým čtou babičky ze Senior Pointu 
Žďár nad Sázavou (Barokní sály/ s přestávkami)

Rozsvícení vánočního stromu - zazpívejte si s námi známé české     
i zahraniční koledy, stromek rozsvítíme za přítomnosti                      
P. Vladimíra Záleského (terasa před Muzeem nové generace)

9:00 - 17:00

9:30 - 11:00

10:00 - 10:50

11:00

11:30 - 16:30

13:30 - 15:00

14:00 - 17:00

14:30 - 16:00

17:15

Trh otevřen 9:00 - 17:00

NAŠE DALŠÍ TIPY:
Muzeum nové generace – držitel 2. místa v kategorii Nejlepší muzea v ČR cestovatelského portálu TripAdvisor, interaktivní zážitkové poznávání pro celou rodinu
Zámecká kavárna a obchod se suvenýry - zahřejte se dobrou kávou a domácím dortíkem a vyberte si ze spousty krásných dárků (budova Muzea nové generace)
Zámecké vánoční dárky - dárky pro celou rodinu koupíte v zámeckém stánku pod Prelaturou, v obchodu se suvenýry nebo na recepci Muzea nové generace

VÁNOČNÍ TRH 2018 - Sobota 8. 12.
Trh otevřen 9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

9:30 - 10:00 a 
10:30 - 11:00

12:00 - 16:00

14:00 - 16:00

Tvořivé vánoční dílny - vyrobte si slušivou vánoční čelenku nebo 
originální dekoraci (Čajovna)

Smyčce hrají Vánoce - vánoční melodie v podání osmičlenného 
smyčcového souboru budou dokonalým zážitkem (Prelatura)

Vánoce u piana - tu pravou vánoční atmosféru vykouzlí Petr 
Bergner, držitel Guinessova rekordu v nejdelší hře na klavír 
(Prelatura/ s přestávkami)

Troubení ze zámeckých oken - hlas trubek k vám donese známé 
vánoční koledy (III. nádvoří/ s přestávkami)

VÁNOČNÍ TRH 2018 - Neděle 9. 12.

Užili jste si trh? Ještě neodcházejte a běžte se pobavit na  

výstavu libereckého iQparku Poznávej se!. Vstupenky 
koupíte na recepci Muzea nové generace. Na výstavě 
můžete soutěžit o vstupenky do iQLANDIA Liberec.

Také vám nejvíc chutná cukroví od babičky? Tak nezapomeňte 
navštívit stánek žďárského Senior Pointu! Ochutnejte cukroví a přispějte na 
dobrou věc ;).

Po celý víkend buďte připraveni na malá česká i nečeská vánoční divadelní 
překvapení!

HLASUJTE pro nejkrásnější vánoční stromeček! Ozdoby na 
stromečky, které lemují terasu před Muzeem nové generace, vyráběly děti ze 
základních a mateřských škol. Vítězná třída vyhraje volný vstup na výstavu 
LEONARDO (na zámku od 1. 2. do 30. 4. 2019) a do Muzea nové generace!
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