
29.10.2021 

30.10.2021 
 

na nádvoří Vodního hradu  

Strašidelný hrad  
prohlídková trasa, na které se můžete 

potkat s duchy vyskytujícími se na 

Vodním hradě, s pověstí  

na motivy popravené Barbory. 
Informace o vstupném  a objednávkách na 

KT Budyně a WEB Budyně   

www.budyne.cz 

nebo na tel. 416 863 007, 603485388 

prohlídkové trasy začínají v 18.00 hod. 

a následně každých 30 min. Poslední 

prohlídka 22.00 hod. 

je nutné objednat se dopředu! 

 
 

06.11.2021 
v 18.00 hod. 

pořádají trenérky mažoretek ve spolupráci 

s NADACÍ a městem  
 

Začátek na nádvoří Vodního hradu 

Podzimní strašidlení 
Strašidelná procházka v okolí hradu  

pro rodiče s dětmi. 

Předpokládaný konec 20.00 hod. 
 

Pro děti, které přijdou v kostýmu je 

připravena sladká odměna. 

 

Vstupné zdarma  

08.11.2021 
v 17.00 hod.  

ve Zlatém sále Vodního hradu  

39. Setkání seniorů 
Součástí programu je přednáška 

Zábavná historie 

medicíny 
Občerstvení zajištěno 

 

Vstupné zdarma  

 

 

26.11.2021 
v 17.00 hod.  

ve Zlatém sále Vodního hradu  

Slavnostní zasedání 

Zastupitelstva města  

Budyně nad Ohří  

k 25. výročí znovuzískání 

statutu města 
Součástí programu udělení  

čestných občanství  

a klíčů od bran města, 

Koncert složený z programů  

„Střípky ze života Dvořákova“  

a „Poslán jest od boha anděl“ 
 

V přestávce je zajištěno drobné občerstvení 
 

Vstupné zdarma  

 

 

3. 12. 2021 

v 16.30 hod. 
ve Zlatém sále Vodního hradu 

Mikulášská nadílka 
 

s kulturním programem  
Vstupné pro dospělé 50,- Kč. /* V ceně 

vstupného je mikulášská nadílka pro děti do 

15-ti let. Lístky je možno zakoupit pouze 

v předprodeji.   

V případě velkého zájmu bude  pořad 

opakován od 18.00 hod. 

 Lístky budou  přidělovány na první, či druhé 

představení podle času, kdy si je zájemci přijdou 

zakoupit. Následné změny nebude možné ze strany 

pořadatele zabezpečit. 

 

 

05. 12. 2021 
v 16.00 hod. 

vychází od Střediska volného času 

Mikulášský průvod 
návštěva v rodině hlásit v MŠ nebo SVČ 

 

10. 12. 2021 
ve 15.30 hod. 

na nádvoří Vodního hradu  

Balónkový den 
soutěže s balónky se zasláním přání 

Ježíškovi 
 

přáníčko pro Ježíška dostanete na místě a 

účastníci her dostanou tradiční dárek jako 

pozornost 

Vstupné zdarma  
 

http://www.budyne.cz/


12. 12. 2021 
ve 14.00 hod. 

v prostorách  Vodního hradu  

Stříbrná neděle  
na Vodním hradě 

Společenská akce s celou řadou 

programů.  

Návštěvníci mohou strávit příjemné 

předvánoční odpoledne v krásném 

prostředí Vodního hradu. 
Program 

14.00 hod. zahájení 

Tržiště. (den otevřených dveří) 

14.00 hod. Vernisáž vánoční výstavy 

Ukázka šermu a další vystoupení 

16.00 hod. Zadáno pro děti 

výtvarné dílny, výroba vánočních dárků, 

ukázka řemesel, předvádění vánočních zvyků  

18.00 hod. Zahájení programu u Vánočního 

stromu s živým betlémem a zpíváním koled  

na závěr rozsvícení vánočního stromu 

vstupné zdarma 
 

 

15. 12. 2021 
v 17.00 hod. 

na náměstí pod Lípou svobody 

Vánoční koledy pod lípou 

 
Vstupné zdarma  
 

 

 

18. 12. 2021 
v 18.00 hod.  

ve Zlatém sále Vodního hradu  

Vánoční koncert  

Václav Hudeček – housle 

a  

Lukáš Klánský - klavír 
 

vstupné : 120,-Kč/* 
 

  

1. 1. 2022 
16.30 hod. 

Přivítání roku  

2022 
na nádvoří Vodního hradu  

s hudbou, slavnostním přípitkem a 

ohňostrojem. 
 

 

 

/*  Vstupenky možno zakoupit  

v předprodeji od 8.11.2021 

na Mírovém  náměstí čp. 9  

v prodejně květin  

u paní Doušové nebo u pokladny  

před  začátkem programu.  

 

 

Přehled 

kulturních 

pořadů 

„zima 2021-22“  
 

na Vodním hradě  

v Budyni nad Ohří 
 

připravované 
Nadací - historické a kulturní dědictví 

regionu města Budyně nad Ohří a 

Městským úřadem 

 

 
 

Srdečně zveme 

na pořady! 


