
     
 
 
 
 
 

 
                                                             Tisková zpráva  
 

Advent v Městském muzeu a galerii ve 

Svitavách v roce 2016 

 
27. 11.  -  1. adventní neděle 
13:00 – 17:00 / náměstí Míru 
Adventní trh   
13:00 – 17:00 /Městské muzeum a galerie 
Vyrobte si vitrážový svícen 
Přijďte se podívat do muzejních dílen, jak 
se vyrábí vitráže, můžete si sami vyrobit 
originální vánoční svícen. 
17:00 / náměstí Míru 
Ježíškova pošta, Pekelná jízda  
17:45 / náměstí Míru  
Rozsvěcení vánočního stromu 
 
  
4. 12.   -  2. adventní neděle   
Vánoce ve Svitavách  
9:00-17:00   
Adventní trh / náměstí Míru 
9:00-16:00  / městské muzeum 



 
 
 
Vánoce v muzeu  - malování a prodej  klasických baněk, pečení cukroví, pletení vánoček, smažení 
tradičních - vánočních hnízd a další vánoční zvyky 
9:00-16:00  / Muzeum esperanta - Ottendorferův dům   
Marcipánové vánoce -  výroba  marcipánových figurek, 
prodej již hotových či prodej marcipánového těsta 
9:00-16:00  / Fabrika 
Výroba vánočních ozdob 
 
6. a 7. 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  p.Jitka Olšánová 
 
11. 12.  -   3. adventní neděle 
13:00 – 17:00 /náměstí Míru 
 
 
 
Adventní trh 
13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie  
 
Vyrobte si dárek z 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.  
 
 
18. prosince   4. adventní neděle 
13:00 – 17:00 / náměstí Míru 
Adventní trh 
13:00 – 17:00 / Městské muzeum a galerie   
Vyrobte si betlémovou figurku 
Za pomoci řezbářů si sami určitě dokážete 
vyrobit jednoduchou betlémovou figurku – 
základ rodinného budoucího betléma.  
 
24. 12. / Městské muzeum a galerie 
22:00 – 24:00    Štědrý večer v muzeu 
Vánoční společné setkání s přáteli před 
tradiční návštěvou půlnoční mše. Zahrát a 
společně s návštěvníky zazpívat koledy 
přijdou svitavští muzikanti, připraven bude 
horký čaj.  
 
31. 12. / náměstí Míru  
18:00 / Ohňostroj  

 
   Alice Štrajtová Štefková 


