Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – prosinec 2021
Jedlová
4. 12. 2021 – Vánoční inspirace v Sokolovně v Jedlové
Od 13 do 17 hodin
Možnost posezení s přáteli u punče, nákup vánočních dárečků, dílničky pro děti
5. 12. 2021 – Mikuláš na cyklu
Cykloubytovna Jedlová
15:00 – se otevřou brány pekla
16:00 – čertovské aktivity
17:30 – příjezd čertovské delegace
Během celého odpoledne je připraven punč pro děti i dospělé (káva, čaj). Opékání buřtíků pro děti
zdarma.
Litomyšl
4. a 5. 12. 2021, od 13:00
Zámecké sklepení v moci pekelné
Od 4. do 5. prosince 2021 ovládne Zámecké sklepení v Litomyšli opět moc pekelná. I tento rok se děti
činily, vytrvale zlobily a kniha hříchů se úspěšně plnila. Program je vhodný pro statečné děti od 6 let či
pro trapiče jakéhokoli věku. Rezervace na www.smetanuvdum.cz
5. 12., 12. 12., 19. 12. 2021, od 13:00, Náměstí Václava Havla
Andělské adventní neděle
Hudba, divadlo, gurmánský trh.
12. 12. 2021, 10:00-18:00, Zámecký pivovar, Litomyšl
Vánoční Mint Market
Vychutnejte si příjemnou vánoční atmosféru a vyřešte dárky pod stromeček na jednom místě a u
nezávislých tvůrců. Módní doplňky, bio kosmetika, papírenské zboží, kabelky nebo kvalitní šperky - to
vše najdete u více než čtyřiceti kreativců na Mint Marketu.
Michal Prokop & Framus Five
16. 12. 2021, 20:00, Music club Kotelna, Litomyšl
Koncert.
17. 12. 2021, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Věra Martinová & Meritum
Jubilejní koncert Věry Martinové se skupinou Meritum! Královna české country představí nejen své
největší hity z posledních více než třech dekád, ale také písničky z novinkového alba.
23. 12. 2021, 17:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Bílé Vánoce Lucie Bílé II
Vánoční Koncert Lucie Bílé s hostem Janem Toužimským.
Lubná
11.12. 2021 - Vánoční trhy v letním areálu od 11.00 hodin
31.12. 2021 - Silvestrovský ohňostroj před obecním úřadem od 18.00 hodin

Polička
Do 16. 1. 2022 – Vánoce z depozitáře
Výstava o věcech darovaných, o jejich prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii
výstavní sály muzea
Advent na hradě Svojanově – každý adventní víkend najdete na hradě bohatý vánoční program pro
děti i dospělé – více na www.svojanov.cz
12. 12. 2021 v 19:00 ve velkém sále Tylova domu
Misterio del ángel - Tango argentino show s Annou Polívkovou.
Můžete uklidnit duši a ucítit slunce v tanečně hudebním představení
16. 12. 2021 - v 19:00 vánoční koncert - Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Klasické představení v
provedení členů sboru opery Národního divadla v Praze se sólisty Radek Krejčí
Velký sál Tylova domu v Poličce
Pomezí
3.12.2021 - průvod Krampusů od 18.00 hodin před OÚ
18.12.2021 - Zpívání u vánočního stromu od 16.00 hodin
Sebranice
12. 12. 2021 – Adventní koncert – od 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Žáci ZUŠ Dolní Újezd
zazpívají pásmo vánočních koled.
28. 12. 2021 – Předsilvestrovské posezení – od 18.00 hod. v kulturním domě, k tanci a poslechu
zahraje kapela Vepřo, knedlo, zelo. Občerstvení zajištěno.
31. 12. 2021 – Silvestrovský ohňostroj – ohňostroj bude odpálen v 19.00 hodin u čp. 108
Svojanov
5. 12. 2021 - Mikuláš se svou družinou rozsvítí vánoční strom a dětem předá nadílku v 17 hod.na
náměstí;
11. 12. 2021 - Skladby a písně Adventního koncertu rozezní v 17 hod.kostelík sv. Mikuláše ve Starém
Svojanově;
13. 12. 2021 - Lucky navštíví v podvečer svojanovské seniory;
18. 12. 2021 - Svojanovské vánoce začnou v 16 hod. na náměstí programem a možností zakoupení
Kalendáře městyse Svojanov 2022;

