
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   

                                                          Tisková zpráva  

Advent s bohatým programem 

 
Každou adventní neděli je pro vás ve Svitavách připraven vánoční program, který provází adventní 
trhy. Kromě druhé adventní neděle, kdy jsou stánky otevřené již od 9 hodin, se konají vždy od 13 
do 17 hodin. 
 

První adventní neděle -  29. listopadu 
V muzeu zahájíme v 15 hodin vánoční výstavu betlémů, tentokrát především známé betlémářské 
rodiny Haldových. Na vernisáži zazpívá pěvecké sdružení Červánek. 
 Středisko volného času Svitavy pořádá v Nadaci Josefa Plívy Pekelného Mikuláše s Pekelnou 
jízdou po náměstí na závěr. Od pěti hodin  pozveme na náměstí před školu cimbálovou muziku 

Galán z Podluží. Mladí muzikanti 
(pamatujete si je ze Svatováclavského 
koštu), hrající s velkou chutí a radostně 
vám tentokrát zahrají a zazpívají koledy i 
písničky z pohádky S čerty nejsou žerty. 
Přeruší je jenom ve tři čtvrti na šest 
Mikuláš,  aby rozsvítil Vánoční strom. A 
pak budou zase vyhrávat, aby zvěstovali, 
že k nám přišel onen slavný adventní čas! 
 Od 17 hodin bude na děti a jejich rodiče 
na náměstí Míru čekat také Ježíškova 
pošta. S dětmi si můžete napsat dopis 
Ježíškovi, který vám rád odepíše.  
V kostele Navštívení Panny Marie od šesti 

hodin oslaví blížící se příchod spasitele žáci naší základní umělecké školy slavnostním koncertem. 
Na jeho začátku zapálí starosta města David Šimek první mešní svíci na adventním věnci uprostřed 
hlavní lodě kostela.  
 
Druhá adventní neděle - 6. prosince 
 
Druhou adventní neděli  se budou od 9 do 16 hodin v muzeu 
malovat a prodávat klasické baňky, péct cukroví, plést vánočky, 
smažit tradiční vánoční hnízda. Novinkou letošního roku bude 
ochutnávka sváteční indické kuchyně. 
Na náměstí se můžete těšit od 9 hodin do 17 hodin na tradiční 
vánoční jarmark . V tento den se firma Kozák pokusí překonat před 
starou radnicí rekord České republiky v počtu zapálených svíček 
na jednom místě. Ti, kteří se budou chtít na rekordu podílet, si 
mohou od 9 hodin přijít zakoupit svíčku za symbolických 5 Kč  
 
 



 
 
 
a pomoci tak rozsvítit 3,5 m vekou hvězdu, která bude složena asi z 1303 svíček. V 15 hodin by měl 
být rekord zapsán do České knihy rekordů. Výtěžek z této akce bude putovat do nadačního fondu 
Ottendorferova domu.  
Ve Fabrice budou děti připravovat vánoční ozdoby a svíčky ve vánočních dílnách. Nebude chybět  
ani bleší trh a  nonstop promítání pohádek pro nejmenší.  
V Muzeu esperanta se budou vyrábět marcipánové figurky a prodávat marcipánové těsto. 
 

Třetí adventní neděle - 13. prosince 
 
V muzeu můžete od 13 do 17 hodin obdivovat 
Krásu patchworku a na náměstí si užít 
adventních trhů.  
 
Čtvrtá adventní neděle - 20. prosince 
 
Muzeum pořádá setkání s řezbáři našeho regionu 
– můžete si s nimi zkusit vyrobit drobné dárky ze 
dřeva, či si je nakoupit.  

Přijďte se pobavit, setkat se s přáteli a zahřát se vánočním punčem v muzeu i na náměstí. 
 
 
A tak se těšme – čas adventní tiše přichází… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapíšeme si rekord České republiky v počtu zapálených svíček na jednom místě? 

 
 
 
 
 
 
 

     Petr Mohr, Blanka Čuhelová, Alice Štrajtová Štefková, Zuzana Pustinová 


