KALENDÁŘ AKCÍ – ADVENT 2019 V ČESKÉ TŘEBOVÉ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
23.11.2019, 9:30 – 13:00 hodin
Keramické otisky ručiček a nožiček. Přijďte v sobotu na dílnu vyrobit si dárek pro sebe či
Vaše blízké. Přihlášení předem. Vstup 70 Kč/výrobek, každý další 50 Kč/ks.
Místo konání: Rosa rodinné centrum
25.11.2019, 9:00 – 11:30 hodin a 15:30 – 18:00 hodin
26.-29.11.2019, 9:00 – 11:30 hodin
Adventní dekorace. Tvoříme celý týden. K dispozici budou větvičky a přírodniny, zakoupení
korpusů věnců na místě, zapichováků pod svíčky i dalších dekorací. Můžete si přinést i své
ozdoby k dekorování. Přijďte do herny, cena dekorace dle použitého materiálu. V rámci
tvořivé dílny můžete vzít děti s sebou, aby si pohráli v naší krásné herně.
Místo konání: Rosa rodinné centrum
28.11.2019, 15:00 – 17:30 hodin
Jarmark na ZŠ Habrmanova. Tradiční předvánoční akce pro rodiče žáků a příznivce školy.
Prodej drobných dárků, vánoční dílny, taneční a pěvecká vystoupení žáků, burza hraček,
kavárničky, fotokoutek.
Místo konání: ZŠ Habrmanova
30.11.2019, 14:00 – 17:00 hodin
Advent v DDM. V tento den si u nás můžete nakoupit drobné vánoční dárky, které si pro vás
připraví děti ze zájmových kroužků. Po celou dobu konání akce se můžete zúčastnit
Workshopů, relaxovat s vánočním punčem, hudbou, tancem a ochutnávkou cukroví.
Místo konání: DDM Kamarád
1.12.2019, 14:00 hodin
Vánoční taneční odpoledne.
Místo konání: Malý sál kulturního centra
1.12.2019, 16:30 hodin
Rozsvěcení stromu.
Místo konání: Staré náměstí
3.12. - 8.12.2019, vernisáž 3.12.2019 v 15:00 hodin
Vánoční výstava výrobků MŠ, ZŠ a místních organizací.
Místo konání: Malý sál kulturního centra
4.12.2019, 19:00 hodin
Marcel Zmožek- vánoční koncert.
Místo konání: Velký sál kulturního centra
4.-6.12.2019, 9:00 – 11:30 hodin
Advetní výroba jmenovek na dárky, vánočního prostírání. Přijďte si vyrobit jmenovky na
dárky i vánoční prostírání, pobytné+příspěvek na materiál.
Místo konání: Rosa rodinné centrum

5.12.2019, 15:00 – 17:00 hodin
Mikuláš. DDM Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem
Čerte, čerte, počkej až..., na děti se těší Mikuláš. V uvedeném čase můžete přijít kdykoliv.
Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 15,- Kč (děti do 3 let, doprovod zdarma), 30,- Kč (děti
od 3 let). Balíčky, které chcete předat dětem je nutno označit jménem a příjmením dítěte. V
případě deštivého počasí bude akce zrušena.
Místo konání: park Javorka
7.12.2019, 13:30 – 15:00 hodin
Perníkový advent. Tradiční předvánoční akce. Do Ekocentra Podorlicko si můžete přijít
postavit a nazdobit voňavou chaloupku z poctivého perníkového těsta. A také perníčky. Díly
na chaloupky budou připraveny pouze pro přihlášené. Co je třeba udělat: do 21.11.2019 se
přihlaste na emailové adrese pernicky.csop@seznam.cz, nahlaste počet účastníků, pro které
organizátoři napečou díly na chaloupky. Co si přinést s sebou: podložku z kartonu obalenou
pečícím papírem (nebude k dispozici) a barevné zdobení (lentilky, perličky atd.). K dispozici
bude poleva na zdobení a slepení perníků. Příspěvek na materiál- medovné je 60 Kč.
Podpořeno Městem Česká Třebová.
Místo konání: Ekocentrum Podorlicko
7.12.2019, 14:00 hodin
Mikulášská besídka.
Místo konání: Malá scéna
7.12.2019, 16:00 hodin
Vánoce s knihovnou. Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat punč a nasát předvánoční
pohodu. Pro děti bude připravené divadelní představení betlém aneb putování za hvězdou.
Vánoční představení Divadla Koráb „Betlém aneb Putování za hvězdou“ je adaptací
klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Ježíška v poněkud netradičním
zpracování tohoto tradičního předvánočního příběhu. Vstupné dobrovolné.
Místo konání: Městská knihovna ČeskáTřebová
9.12.2019, 18:00 hodin
Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ.
Místo konání: Velký sál kulturního centra
10.12.2019, 19:00 hodin
Jazzové Vánoce. Koncert.
Místo konání: Malý sál kulturního centra
11.12.2019, 18:00 hodin
Česko zpívá koledy. Na náměstích i jiných prostranstvích po celé České republice rozeznívají
líbivé vánoční koledy. Přijďte si společně s námi zazpívat, nasát předvánoční atmosféru a
zpříjemnit si adventní čas.
Místo konání: Staré náměstí.
11.12.2019, 14:00 – 17:00 hodin
Vánoční tvoření na Parníku. Vánoční vyrábění, materiál zajištěn, vstupné dobrovolné.
Místo konání: Městská knihovna Česká Třebová- pobočka Parník- oddělení pro děti.

12.12.2019, 16:00 hodin
10. veřejná šicí dílna: Vánoční štola.
Místo konání: Kulturní centrum, klubovna
15.12.2019, 10:00 - 16:00 hodin
Vánoční trhy na Nádražní ulici.
Místo konání: Nádražní ulice
16.-19.12.2019, 12:30 – 18:00 hodin
Vánoční tvoření lucerniček pro děti. Přijďte si vytvořit lucerničku na oddělení Teenspace.
Materiál zajištěn. Společně si budeme povídat a naladíme se na vánoční svátky. Těší se na vás
knihovnice Adéla.
Místo konání: Městská knihovna Česká Třebová- oddělení Teenspace
17.12.2019, 9:00 – 12:00 hodin
Přijďte pobejt. Předvánoční posezení. S sebou: cukroví, dobrou náladu.
Místo konání: Rosa rodinné centrum
23.12.2019
Plamínek až domů. Roznášení Betlémského světla obyvatelům České Třebové (v
podvečerních hodinách po předchozí objednávce, více info na webu http://betlemskesvetlo.javorct.cz/). Pořádá Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s.
Místo konání: Česká Třebová
24.12.2019, dopoledne
Rozdávání Betlémského světla. Více info na webu http://betlemske-svetlo.javorct.cz/).
Pořádá Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s.
Místo konání: Staré náměstí

Změna programu vyhrazena. Sledujte plakáty a webové stránky pořadatelů!

