
     
 
 
 
 

 
                                                                
                                                    Tisková zpráva  
 

Vánoce ve Svitavách 
V čase před vánocemi je už po několik let ve Svitavách opravdu bohatá nabídka kulturních pořadu pro děti i 
dospělé. A zdá se, že už mnozí z nás pochopili, že konec roku a čas vánoční není jen obdobím velkého úklidu 
a nákupů, ale především časem setkávání. S přáteli, známými i prostě jen lidmi kolem nás.  Přijďte koncem 
roku na vánoční koncerty, výstavy, divadla. Přijďte si poslechnout, jaký je vlastně smysl svátků vánočních, 
přijďte načerpat inspiraci a sváteční náladu. Nespěchejte. Zastavte se a  zamyslete se nad sebou i světem 
kolem nás. Nedávejte drahé dary, ale svůj čas, dobré slovo a pomoc těm, kteří to potřebují.  
Přeji vám požehnané svátky vánoční.  
 

Program vánočních akcí ve Svitavách: 
30.11. / Nadace Josefa Plívy 
13:00-21:00  PEKELNÝ MIKULÁŠ 
 
1. 12.    1. adventní neděle 
13:00 – 17:00 / náměstí Míru 
ADVENTNÍ TRHY  
13:00-17:30 / Nadace Josefa Plívy  
PEKELNÝ MIKULÁŠ , v 17:30 průjezd čertů přes náměstí  
15:00 / Městské muzeum a galerie 
VÁNOČNÍ MOTIVY V GRAFICE A KRESB Ě 
NAD BETLÉMEM VYŠLA HV ĚZDA 
Vernisáž ojedinělé výstavy grafik a kreseb betlémů a vánočních motivů známých i méně známých autorů ze 
sbírky Jarmily Janků z Brna.  6. regionální výstava regionálních betlémů  
17:00 / náměstí Míru u školy 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU 
Ježíškova pošta, zahraje: Brass band Svitavy 
17:30 / kostel Navštívení Panny Marie  
ADVENTNÍ KONCERT  
Vystoupí: učitelé a žáci Základní umělecké školy Svitavy 
 
8. 12.   2. adventní neděle   
9:00-16:00   - VÁNOCE VE SVITAVÁCH   
Náměstí Míru -  tradi ční vánoční jarmark  
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  marcipánových figurek, prodej již 
hotových či prodej marcipánového těsta 
Fabrika  - dílna pro děti: výroba vánočních ozdob, přání, dárků a výzdoby, bleší trhy v pasáži, Tyjátr -  Non 
stop promítání filmových pohádek pro nejmenší  
 
9. 12.  / Fabrika Svitavy 
8.30 a 10.15   PUTOVÁNÍ ZA VÁNO ČNÍ HVĚZDOU   
Divadlo KAPSA Andělská Hora: Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří králů i o příchodu pastýřů, 
ale hlavně vraždění neviňátek je řešeno velmi citlivě s ohledem na křehkou hranici dětského vnímání dobra a 
zla. Doporučeno pro MŠ – ZŠ.                                                                                                    Vstupné: 40 Kč  
 
 
 
 



 
10. a 11. 12.  / Městské muzeum a galerie 
8:00-15:00 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 
 
14. 12. Fabrika Svitavy 
18:00 / ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY  
Vstoupí: Dalibor Svitavy, Iuventus Svitavy, pěvecký sbor Chorbell Hradec Králové, Orchestr pardubických 
filharmoniků a sólisté                                                                     Vstupné: 200 Kč, pro členy KPH: 100 Kč 
 
15. 12.   3. adventní neděle 
13:00 – 17:00/ náměstí Míru 
ADVENTNÍ TRHY 
13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie   
NEPÁLSKÉ A TIBETSKÉ P ŘEDMĚTY 
Výroba modlitebních praporků, sošek ccha-ccha, malování jačátek … 
HIMÁLAJ - DOMOV SN ĚHU - Tomáš Beránek 
Křížem krážem nejvyšším pohořím naší planety 
KRÁSA PATCHWORKU  
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.  
 
21. 12 / divadlo Trám 
19:00  DIVADELNÍ SPOLEK ZAKLEP: ČESKÉ VÁNOCE 
 
22. prosince   4. adventní neděle 
13:00 – 17:00/ náměstí Míru 
ADVENTNÍ TRHY 
13:00  Zahrada městského muzea 
SLAVNOSTNÍ OTEV ŘENÍ ŘEMESLNÝCH MUZEJNÍCH DÍLEN  
v rámci projektu „Muzejní animace“ 
13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie   
ŘEMESLNÉ DÍLNY - P ŘÍBĚH DŘEVA 
Betlémové figurky i plastiky budou v nově otevřených řemeslných dílnách vyřezávat  řezbáři nejen z okolí 
Svitav. Budete mít možnost si zakoupit si dřevěné výrobky jako dárek pod stromeček. 
15:00 hodin /divadlo Trám 
DIVADLO KRAB PRAHA: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                         Vstupné: 50 Kč, rodinné pasy 
 
24. 12. / Městské muzeum a galerie 
22:00 – 24:00    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. 12 / Fabrika 
19:00   19. VÁNOČNÍ BIGBÍT  
Hrají Dvojité G, Sinjoy, Kowalski, Syfon, Verze 5, Twisted Truth, Torzo 
                                                                                                  Vstupné do 20 hod. 120 Kč, po 20 hod 150 Kč 
 
26. 12. / kostel Navštívení Panny Marie 
18:00   VÁNOČNÍ KONCERT  
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy 
 
31.12. / náměstí Míru u školy 
17:57 SILVESTROVSKÝ OH ŇOSTROJ  s tradiční silvestrovskou čočkovou polévkou                                                            
 
Blanka Čuhelová 


