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Adventní Český Krumlov. 

Největší průvod čertů v Česku. 
Průvody čertů mají svoji prastarou tradici především v alpských zemích. Jedná se o démonic-
ké bytosti, které doprovázejí Mikuláše v předvánočním čase a jejich úkolem je trestat nepo-
slušné děti. Dnes pouští hrůzu na diváky, kteří lemují jejich cestu. Vždyť masky krampusů 
jsou velmi propracované a značně děsivé. 

Na zájezd jsou volná místa. 

Odjezd: sobota 14. 12. 2019.  

Nástupní místa: Hradec Králové, vlakové nádraží stanoviště I 5.30 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.00 

hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin.  

Svoz: Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, autobusové stanoviště u zeleniny 5.40 hodin, Láz-

ně Bělohrad, kancelář CK 6.00 hodin. 

Návrat: neděle 15.12.2019. Předpokládaný příjezd do cílového místa bude v 19.00 hodin.  

Přeprava: pohodlným autobusem zajištuje AD – ZIKMUND Jičín. Tel. na vedoucího 603 164 558. 

Pojištění: zajišťujeme účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení stornopoplatků za 20,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd v chladném počasí. Doporučujeme teplejší oblečení s dobrými botami. 

Jinak svařák to jistí. Deštník pro jistotu s sebou.  

Ubytování: hotel HC v Českých Budějovicích, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.  

Stravování: snídaně. 

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách dle rozpisu, přesun do jižních Čech.  

ČESKÝ KRUMLOV – prohlídka adventně vyzdobeného města. Starobylé město patří mezi nejkrásnější a ar-

chitektonicky nejzachovalejší města v České republice. V podvečer přesun do Kaplic.  

KAPLICE – večerní sledování reje Krampusů, kterých je zde několik stovek. Vstupné 250,- Kč. Vstupenky 

jsou pro řádně přihlášené účastníky zajištěny předem. Vstupné na místě 300,- Kč. 

2. den:  

HLUBOKÁ – možnost prohlídky zámku (zimní prohlídková trasa). V Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské ga-

lerie jsou folklorní vystoupení a řemeslný trh.  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – zastávka na adventním trhu na budějovickém náměstí, kde si před odjezdem domů 

budete moci dát poslední svařák. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 19.00 hodin. 

 

Krampus v Kaplici  

Do Kaplice v sobotu 14. prosince přijede na 700 Krampusů z 30 skupin z jižního Tyrolska, Německa a celého 

Rakouska s pekelnými vozy s ohňovou show. 

Město Kaplice uspořádá tradiční Krampus Show. Tato tradiční akce se v jižním cípu Čech uskuteční už poosmé 

a přiláká návštěvníky ze všech koutů České republiky. Také letošní ročník doprovodí mluvený komentář k jed-

notlivým skupinám a maskám. Před průvodem proběhne kulturní program. Město Kaplice a informační cen-
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trum udělají vše pro to, aby Krampus show v Kaplici byla opět kvalitně uspořádanou, a aby po jejím skončení 

Kaplici opouštělo co nejvíce spokojených a nadšených diváků,“ říká Libor Lukš, místostarosta Kaplice  

O klidný průběh akce se postará Město Kaplice a jeho informační centrum po dohodě se společností Production 

1, která má s městem uzavřenou pětiletou smlouvu na pořádání Krampus Show. Díky dlouholeté spolupráci s 

rakouskými kolegy a silnému a přátelskému poutu mezi kaplickými organizátory a zahraničními vyznavači 

tradice Krampus se, i přes časové průtahy s přípravou, akce uskuteční. Rakušané se po roce do Kaplice opět 

velmi těší. 

 

Tradice od roku 2012 

Poprvé uskutečnila show s jediným souborem a několika maskami. Od té doby se zájem Krampus souborů o 

účinkování i veřejnosti o návštěvu této akce dramaticky zvýšil. Podle odhadů přijelo minulý rok na Krampus 

Kaplice až třicet tisíc lidí. Kapličtí také v roce 2015 otevřeli Galerii Krampus v podzemí budovy bývalého pi-

vovaru na náměstí, kterou každoročně navštíví tisíce dospělých i dětí. „Každé město chce mít svou chloubu. 

Něco, co zaujme svou originalitou a výjimečností. Něco, co bude potřebným lákadlem nejen pro občany našeho 

města a regionu, ale bude i cílovým místem na trase českých i zahraničních turistů. Věřím, že Galerie Krampus 

bude svou ojedinělostí tímto potřebným lákadlem a atraktivním cílovým místem,“ řekl při otevření galerie mís-

tostarosta Kaplice Libor Lukš. V Galerii Krampus návštěvníci mají možnost vidět bezprostředně zblízka nejen 

dokonale zpracované masky a kostýmy, ale také působivou portrétní fotogalerii, kterou pořídili při uplynulých 

prosincových show „dvorní fotografové“ Petr Odložil a Petr Skřivánek. „Každá maska je vlastně takové umě-

lecké dílo. Masky jsou ručně vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně malované. Na každé masce 

jsou připevněné pravé rohy, především z muflonů, beranů, kamzíků a koz. Kožichy jsou pak šité z pravé kůže 

horských koz nebo ovcí. Kostým obvykle doplňuje velmi hlučný kravský zvon, který má, podle pověsti, zahá-

nět zlé lidi,“ popsal ředitel Kulturního a informačního centra Kaplice Stanislav Trs. 

 

O tradici Krampus 

Krampus je původně alpské strašidlo, které se objevuje především kolem období Adventu. Jedná se o starově-

kou tradici, která vznikla v rakouských Alpách, odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a do okolních 

států – Německa, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a Chorvatska. Název Krampus vznikl z rakouského Kra-

mpas a znamená něco neživého. V období inkvizice byla dokonce tato tradice zakázána pod hrozbou trestu smr-

ti. Dnes jsou v mnoha rakouských městech a městečkách pořádány tzv. Krampuslaufy, tedy v doslovném pře-

kladu „běhy“. 

Do Kaplice se Krampus Show dostala poprvé v roce 2012 po úspěšném jednání ředitele Kulturního a informač-

ního centra Kaplice Stanislava Trse s rakouskými soubory, v čele s Mühlviertel Schlossteufeln. Od té doby do 

Kaplice každoročně přijíždí pečlivě koordinované soubory Krampusů před mnohatisícové obecenstvo 

z domova i ze zahraničí. V roce 2015 přijely do Kaplice čtyři stovky masek démonických bytostí, o rok dříve 

ještě o stovku méně. V loňském roce bylo v Kaplici možné zhlédnout dokonce 500 masek. Tento rok se počet 

opět navyšuje! Do Kaplice míří 700 démonických bytostí! 
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