
 

Čím žije Česko před koncem roku 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLfX2fZq4G0 

 

Zpravodajství České televize 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/ 

 

drahé Česko 
https://ct24.ceskatelevize.cz/drahecesko 

================================== 

Webkamera Staroměstské náměstí, Praha 

https://hotel-lippert.click2stream.com/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XLfX2fZq4G0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/
https://ct24.ceskatelevize.cz/drahecesko
https://hotel-lippert.click2stream.com/


 

Čím žije Slovensko před koncem roku 2022 

 

Práve vysielame (RTVS) 
https://www.rtvs.sk/televizia/live-24 

Správy RTVS 
https://www.rtvs.sk/televizia/program/13982/371419 

====================================== 

Bratislava - Riverfront in the Old Town 

https://oh.sk/webcams/d/2240.jpg?nc=1773708645 

  

https://www.rtvs.sk/televizia/live-24
https://www.rtvs.sk/televizia/program/13982/371419
https://www.panorama.sk/en/webcams/bratislava/284
https://oh.sk/webcams/d/2240.jpg?nc=1773708645


Adventní trhy v Bratislavě 2022: 

Halušky, bruslení a Vánoční les 

 
Vánoční trhy v Bratislavě 

Za pohádkovými vánočními trhy se nemusíte trmácet do států, kde potřebujete znát cizí řeč. Můžete se vydat na 
Slovensko a navštívit bratislavské adventní trhy. Ve stáncích si pochutnáte na svařeném víně i haluškách, můžete si 

půjčit brusle a zajezdit si na kluzišti nebo se pokochat procházkou Vánočním lesem. 

Adventní trhy v Bratislavě se budou konat od 24. listopadu do 22. prosince 2022, a to na Hlavním a 
Františkánském náměstí. Otevřeno bude denně od 10 do 22 hodin. 25. listopadu proběhne na 

Hlavním náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. 

Na bratislavských vánočních trzích si můžete prohlédnout nabídku přibližně 100 stánků, kde najdete 
kromě řemeslných výrobků i spoustu dobrot. Pochutnat si tu můžete zejména na lokších s různými 
náplněmi, klobásách, rybích specialitách, haluškách, bramborácích, pagáčích, štrúdlu a jablkách v 

karamelu. To vše můžete zapít punčem, medovinou, námořnickým grogem pro odvážné (červené víno 
a rum) nebo punčem s příchutí levandule, mojita či absintu (turbo punč). 

 

  

https://cnn.iprima.cz/advent-2022-bratislava-halusky-brusleni-a-vanocni-les-192863#gallery-carousel-599445


Advent v Praze 2022 

 
 

Během adventního období v Praze se můžete těšit na mnoho zajímavých akcí, včetně vánočních 
koncertů, zpívání koled, adventních kantát, tematických představení, charitativních bazarů, výstav a 

expozic. 
 

Výroba adventních věnců a vánoční řemeslné dílny jsou velmi populární mezi všemi věkovými 
skupinami. 

 
Adventní aktivity jsou pravidelně pořádány v pražské Botanické zahradě, Zoo Praha, Muzeu hlavního 

města Prahy nebo na Vyšehradě. 
 

Podívejte se na aktuální akce pro děti v období adventu a zjistěte, kam s dětmi na tyto vánoce. V 
seznamu naleznete i akce pro děti na Mikuláše 2022.  

 
Nejkrásnější svátky roku se blíží. V ulicích se začíná objevovat výzdoba i světýlka, náměstí a tržiště 

se naplňují stánky, děti se již netrpělivě vyptávají a i když počasí tomu zatím příliš nenasvědčuje, 
Vánoce jsou tu za chvíli. Kromě tradičních vánočních trhů Vám přinášíme pár tipů, jak si ve městě i 

jinak navodit vánoční náladu a pohodu. 
 

Vánoce na Výstavišti - Hrnčířské a řemeslné trhy, Výstaviště Praha 
3. 12. 2022 – 4. 12. 2022 od 10.00 – 18.00 

Během vánočních Berounských hrnčířských trhů na Výstavišti si mohou návštěvníci vybrat z pestré 
škály dárků pro celou rodinu. Vedle krásné atmosféry blížících se svátků zde bude více než 130 

řemeslníků z celé České republiky. Potkat zde můžete české skláře, kováře, nožíře, tkalce a mnoho 
dalších tradičních, ale i nevšedních řemesel. Součástí trhů budou také stánky s francouzskými sýry, 

klobásami, paštikami, preclíky, vánočním cukrovím, perníčky, karamelkami, medovinou, stylová 
čajovna i svařené víno, které neodmyslitelně patří k zimnímu období a Vánocům.  

https://www.navystavisti.cz/ 
 

Vánoční trhy v Praze 2022 

Kouzelné vánoční trhy s krásně navrženými dřevěnými domky probíhají na různých pražských 
náměstích, například na Staroměstském náměstí, náměstí Republiky, Václavském náměstí nebo na 
náměstí Míru. Nabízí tradiční vánoční pochutiny a delikatesy, ručně dělané řemeslné předměty nebo 

lahodné nápoje jako jsou teplá čokoláda a kořeněné svařené víno. 
 

https://www.praguest.com/cz/adventni-obdobi-v-praze
https://www.praguest.com/cz/akce-pro-deti
https://www.navystavisti.cz/
https://www.praguest.com/cz/vanocni-trhy-v-praze

