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VÁNOČNÍ TRHY V LIBERCI A OKOLÍ 
 
LIBEREC 
1. 12. – 23. 12. 2016, denně od 10:00 do 19:00 hodin 
Tradiční vánoční trhy, nám. Dr. E. Beneše a ul. 5. května, Liberec, www.liberec.cz, www.visitliberec.eu 
Adventní trhy, kde můžete nakoupit dárky, adventní věnce, jmelí, vánoční ozdoby a mnoho dalších 
drobností, které Vám a Vašim blízkým zpříjemní čas vánočních svátků. 
 
LIBEREC 
23. 11. 2016, od 10:00 do 13:00 hodin 
Vánoční prodejní výstava výrobků zařízení sociálních služeb LK, Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec 
Výrobky si můžete prohlédnout a zakoupit v multimediálním sále ve 3. patře budovy „C“. www.kraj-lbc.cz 
 
LIBEREC 
15. 12. 2016, od 15:00 hodin 
Vánoční trhy v Jedličkově ústavu, Jedličkův ústav Liberec (zahrada a sál v Jestřábí ulici), www.ju-lbc.cz 
Prodej rukodělných výrobků uživatelů Centra denních služeb, hudební vystoupení, občerstvení. 
 
LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU 
26. 11. 2016, od 15:00 hodin 
Rozsvícení vánočního stromečku, adventní trh, atrium KC Vratislavice101010,  www.vratislavice.cz 
Vystoupení vratislavických mateřských škol, adventní trhy, vánoční dobroty, slavnostní odhalení 
Vratislavického betlému, živé ovečky, slavnostní rozsvícení vánočního stromku. 
 
ČESKÁ LÍPA 
2. 12. – 7. 12. 2016 
Vánoční trhy v muzeu, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa, www.muzeumcl.cz 
Tradiční trhy s ukázkami řemesel, bohatým občerstvením, vystoupením žáků mateřských a základních škol 
a ZUŠ Česká Lípa, mikulášská nadílka, divadelní představení – pohádka pro děti. 
 
ČESKÝ DUB 
11. 12. 2016, od 8:00 hodin 
Vánoční trhy, náměstí Bedřicha Smetany, Český Dub, www.cdub.cz 

Prodejci v mnoha stáncích nabídnou textil, hračky, vánoční ozdoby a svítidla, stromečky, keramiku, 
výrobky z ovčí vlny, perníčky, svíčky, věnce a mnoho dalších výrobků. Občerstvení zajištěno. 
 
FRÝDLANT 
27. 11. 2016, od 14:00 hodin 
Frýdlantský advent, radnice, náměstí a muzeum Špitálek, Frýdlant, www.mesto-frydlant.cz 

Otevření adventního jarmarku, kulturní program, tradiční nabídka řemeslných výrobků, dárků a 
občerstvení, rozsvícení vánočního stromu. 
 
GRABŠTEJN 
3. 12. 2016, od 9:00 do 16:00 hodin 
Vánoce na Grabštejně, Hrad Grabštejn, www.hrad-grabstejn.cz 
Na prohlídkách s kostýmovanými průvodci si můžete připomenout vánoční zvyky a obyčeje, prohlédnout 
vyzdobené interiéry a načerpat adventní atmosféry. Vánoční atmosféru podpoří i stánky s vánoční krmí i 
cukrovím a také s drobnými dárečky a suvenýry. Součástí programu je i odpolední provedení České mše 
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání Luďka Veleho. Plné vstupné: 150 Kč / snížené vstupné: 100 Kč. 
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HEŘMANICE 
3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2016, od 10:00 do 17:00 hodin 
Heřmanické vánoční sklářské trhy, sklárna v Heřmanicích u Frýdlantu, www.hermanice.com 
Prohlídky sklárny s možností nákupu výrobků, vystoupení koncertních umělců, předvádění ručního 
tvarování skla nad kahanem, ochutnávky značkového vína a piva, výstava betlému. 
 
HODKOVICE NAD MOHELKOU 
26. 11. 2016, od 14:00 hodin 
Tradiční adventní setkání, nám. T. G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz 
Tradiční odpolední adventní setkání na náměstí: vystoupení dětí z MŠ, vystoupení dětí ze ZŠ, vystoupení 
pěveckého sboru, hudební vystoupení - Poutníci, rozsvícení vánočního stromu (17:00).  
 
HRÁDEK NAD NISOU 
27. 11. 2016, od 14:00 hodin 
Adventní minitrh, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou, www.hradek.eu 
1. adventní neděle na Horním náměstí: od 14 h. adventní minitrh, od 17 h. rozsvícení vánočního stromu. 
 
JABLONEC NAD NISOU 
14. 12. - 17. 12. 2016 
Vánoční slavnosti, Mírové náměstí, Podhorská ul., Farského nám., Eurocentrum, Jablonec nad Nisou,  
Tradiční trhy s celodenním programem a více než stovkou prodejců. www.mestojablonec.cz 
 
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ 
3. 12. 2016 
Rozsvícení vánočního stromku s mikulášským jarmarkem, Jablonné v Podještědí, www.jablonnevp.cz 
Mikulášské občerstvení, od 12 h. kulturní program, rozsvícení vánočního stromku (16:30 hodin), 
zakončení ohňostrojem. 
 
JOSEFŮV DŮL 
27. 11. 2016, od 15:00 hodin 
Adventní setkání s rozsvícením vánočního stromu, u budovy Muzea místní historie v Josefově Dole 
Adventní setkání občanů v čase předvánočním, v prodej bude různé zboží - medovina, šláftruňk, 
kalendáře, knihy, šperky, perníčky, pletené zboží a další, připraveno bude i občerstvení. Otevřeno bude 
také muzeum místní historie /tento den vstup zdarma/. www.josefuvdul.eu 
 
MNÍŠEK 
3. 12. 2016, od 10:00 do 18:00 hodin 
Vánoční jarmark, prostory OÚ Mníšek, www.obec-mnisek.cz 
K vidění i zakoupení jsou vánoční přání, keramika, přírodní věnce, perníčky a mnoho dalšího. Dílničky a 
jízdy na koních! 
 
OSEČNÁ 
11. 12. 2016, od 8:00 hodin 
Vánoční trhy a Adventní koncert, Osečná, www.osecna.info 
V neděli 11. prosince 2016 od 8.00 hodin proběhnou na Svatovítském náměstí v Osečné „Vánoční trhy“. 
Od 10.00 hodin zde pak proběhne „Adventní koncert“ pěveckého sboru Canzonetta. 
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RASPENAVA 
2. 12. 2016, od 16:00 do 19:00 hodin 
Vánoční jarmark, budova 1. stupně ZŠ v Moskevské ulici, Raspenava, www.skolaraspenava.cz 
Prodej (i možnost výroby) adventních svícnů, vánočních ozdob, svíček, perníčků apod. 
 
SEMILY 
26. 11. 2016, od 9:00 do 16:00 hodin 
Vánoční jarmark, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily, www.muzeumsemily.com 
Tradiční adventní jarmark s desítkami stánků s výrobky od místních i přespolních řemeslníků.  
 
SMRŽOVKA 
18. 12. 2016, od 9:00 hodin 
Vánoční pohoda, nám. T. G. M. - Zámeček, Smržovka, www.smrzovka.cz 
Vánoční pohoda je tradiční předvánoční setkání, plné dobrého jídla a pití. I na Zlatou neděli zde lze sehnat 
na poslední chvíli drobné dárky z chráněné dílny Domova Maxov nebo vánoční dekorace vytvořené 
studenty Odborné školy lesnické v Hejnicích. 
 
SYCHROV (zámek) 
26. 11. – 27. 11. 2016, od 9:00 do 16:00 hodin 
Adventní trhy, Zámek Sychrov, www.zamek-sychrov.cz 
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i 
dospělé. V programu se představí skupina Péro za kloboukem, Ruda Hancvencl – divadlo a žonglér Vojta 
Vrtek. Vánoční atmosféru umocní i betlém v nádvoří. Vstupné: 50 Kč. 
 
TANVALD 
12. 12. a 19. 12. 2016 
Trhy, areál ČSAD, bývalé garáže, Tanvald, www.tanvald.cz 
Tradiční trhy na parkovišti Tanvald střed se v předvánoční době budou konat v pondělí 12. prosince a v pondělí 19. 
prosince. 

 
TURNOV 
9. 12. - 10. 12. 2016 
XVIII. Turnovské vánoční trhy, náměstí Českého ráje, Turnov, www.turnov.cz 
XVIII. ročník vánočních trhů s prodejem tradičního zboží, občerstvení a s doprovodným kulturním 
programem.  
 
ŽELEZNÝ BROD 
30. 11. - 4. 12. 2016, od 9:00 do 17:00 hodin 
Vánoční trhy na Bělišti, Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště  
Tradiční Vánoční trhy na Bělišti: prodej vánočního zboží, ukázky řemesel, výtvarné dílny. www.zelbrod.cz 
 
VÁNOČNÍ TRHY V PRAZE 
26. 11. 2016 - 1. 1. 2017 - Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 
26. 11. 2016 – 1. 1. 2017 – Vánoční trhy na Václavském náměstí  
25. 11. 2016 – 8. 1. 2017 – Vánoční trhy na Pražském hradě 
Poznámka: v Praze se koná množství adventních trhů na různých místech. Kompletní přehled najdete na 
stránkách www.prague.eu 
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VÁNOČNÍ TRHY V ZAHRANIČÍ 
 
BUDYŠÍN (BAUTZEN – DE) 
25. 11. - 18. 12. 2016, od 10:00 do 20:00 hodin, čt-ne: 10:00-22:00 hodin 
Bautzener Wenzelsmarkt, Innenstadt (Hauptmarkt, Fleischmarkt, Kornmarkt, Reichenstraße), Bautzen 
Tradiční vánoční trh. 
www.wenzelsmarkt-bautzen.de 
 
DRÁŽĎANY (DRESDEN – DE) 
24. 11. – 24. 12. 2016 
Dresdner Striezelmarkt,  Altmarkt, Dresden,  
Jeden z největších vánočních trhů v Německu je slavnostně zahájen 24. 11. 2016 v 16 hod., denně otevřen 
v čase 10–21 hod., dne 9. 12. v čase 10 – 23 hod., bohoslužba v kostele Kreuzkirche 24. 11. v 15 hod., 
hlavní událostí Štrýclmarktu je 23. Štolová slavnost »Stollenfest« 3. 12., zakončení Štrýclmarktu 24. 12. 
2016 ve 14 hod. 
www.drazdany.info/stryclmarkt 
 
ZHOŘELEC (GÖRLITZ – DE) 
2. 12. - 18. 12. 2016 
Schlesischer Christkindelmarkt, Untermarkt, Görlitz 
Vánoční trh s tradičními výrobky, otevřen: pondělí-čtvrtek 14:oo-2o:oo hod., pátek 14:oo-21:oo hod., 
sobota 11:oo-21.oo hod., neděle 11:oo-2o.oo hod., www.schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de 
www.goerlitz.de 
 
ŽITAVA (ZITTAU – DE) 
14. 12. - 18. 12. 2016 

Zittauer Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Zittau,  

Tradiční vánoční trh. 

www.zittau.de 
 
 
ZMĚNY VYHRAZENY! 
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