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Advent ve Svitavách  
 

Jako každý rok, i letos Vás zveme v čase předvánočním na výstavy, 
koncerty, divadla s nádechem vánoční nostalgie. Jako každý rok i 
letos se na nich určitě setkáte se svými přáteli a určitě si budete mít 
co říct. Jeden pan Rosnička říkával „klid v duši“  a my Vám jej 
přejeme také.   

 
 
 
První adventní neděle – 2. prosince:  
 
15:00       Městské muzeum a galerie 
LABYRINT SVITAVSKÝCH P ŘÍBĚHŮ 
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA 
Slavnostní otevření nové stálé expozice, která je věnována 
vám všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění 
příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena část 
svitavského betléma, která již prošla rukama restaurátorů 
pardubického muzea. Zahraje kytarový soubor ZUŠ 
Svitavy. 
 
Z DÍLA VLADIMÍRA PRECLÍKA 
Vernisáž výstavy plastik, reliéfů a byst známých osobností (Jan Werich, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, 
Jiří Stivín …) jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století. Vladimír Preclík byl 
však také skvělým malířem, řezbářem a spisovatelem. Výstavu zahájí Jindřich Štreit. 
  
17:00       náměstí Míru u školy 
ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU  – zahraje Brass band Svitavy.  
17:30     kostel Navštívení Panny Marie 
ADVENTNÍ KONCERT : vystoupí učitelé a žáci Základní umělecké školy ve Svitavách 
 
Druhá adventní neděle - 9. prosince: 
 
9:00-16:00       VÁNOCE VE SVITAVÁCH  
NÁMĚSTÍ MÍRU -  tradiční vánoční jarmark 
Dětský folklorní soubor Iskérka Brno: vystoupení na náměstí Míru (v případě nepříznivého počasí ve 
Fabrice Svitavy) – 11:00, 13:00 a 15:00  
MĚSTSKÉ MUZEUM - malování a prodej  klasických baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení 
tradičních vánočních hnízd a další vánoční zvyky, šicí dílna patchworku pro děti 
MUZEUM ESPERANTA, Ottendorferův dům - Marcipánové vánoce - výroba a prodej marcipánových 
figurek, či prodej marcipánového těsta 



FABRIKA  - dílna pro děti - výroba vánočních ozdob, přání, dárků a výzdoby 
TYJÁTR  -  Non stop promítání filmových pohádek pro nejmenší od 9:00 hodin 
DIVADLO TRÁM - 14:00 hodin - Loutky bez hranic Praha: Vánoční svátky Sněhuláka Karla  
Po představení výtvarná dílna pro děti. 
 
11. a 12. prosince   8:00-15:00       Městské muzeum a galerie 
VÁNOCE V MUZEU   
Zdobení perníčků, smažení tradičních svitavských vánočních hnízd, pletení vánoček, pečení cukroví, výroba 
prodej drobných tradičních dárků (dřevo, patchwork, svícny, perníčky, klasické i staročeské ozdoby...) 
Vhodné pro školní skupiny, nutné předem objednat, email:lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo tel. 461 532 704 
-  Jitka Olšánová 
 
12. prosince  19:00   kostel Navštívení Panny Marie  koncert KPH 
ADVENTNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO D ĚTSKÉHO SBORU MOTÝLI   
zpívají Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor, sbormistři Helena Stojaníková  
a Tomáš Motýl,  klavír -  Jana Todeková, flétna - Marcela Nováková 
 
 
15. prosince 18:00    Divadlo Trám:  
SVITAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK ZAKLEP: České vánoce 
V roli Pastýře vystoupí svitavská rocková legenda Milan Kalina 
 
 
Třetí adventní neděle – 16. prosince: 
 
13:00-17:00       Městské muzeum a galerie 
KRÁSA PATCHWORKU A D ŘEVA 
Šicí dílna patchworku pro veřejnost. Můžete se přijít jen podívat, nakoupit si drobné dárky, nebo si je sami 
vyrobit za pomoci členek Spolku patchworku ze Svitav. Materiál bude připraven.  
Betlémové figurky i plastiky budou uprostřed výstavy plastik Vladimíra Preclíka vyřezávat  řezbáři nejen 
z okolí Svitav. Budete mít možnost si zakoupit si dřevěné výrobky jako dárek pod stromeček. 
 
24. prosince  22:00 – 24:00  hod    Městské muzeum a galerie 
ŠTĚDRÝ VEČER V MUZEU  
Vánoční společné setkávání se s přáteli  před tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a společně 
s návštěvníky zazpívat koledy přijdou svitavští muzikanti, připraven je horký čaj s rumem.  
 
25. prosince  19:30  Fabrika Svitavy 
18. VÁNOČNÍ BIGBÍT  
hrají: HYPNOTIC FACE, TRIO DE JANEIRO, SIN JOY, ACHTUNG, THE NIGHT S JOY, Z BAND, 
POHŘEBNÍ HRANICE 
 
26. prosince 18:00 hodin kostel Navštívení Panny Marie 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ DALIBOR: VÁNO ČNÍ KONCERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanka Čuhelová, Petr Mohr 


