
Vánoce 2008 

29.11.  SO  16.30  Rozsvícení váno čního stromu 
     náměstí Přemysla Otakara II. 
        

01.12.  PO  14.30  Dobrá hodinka 
Předvánoční setkání seniorů se zajímavými 
osobnostmi a tématicky zaměřeným kulturním 
programem s malým občerstvením. Starší 
spoluobčané si mohou přijít zazpívat, zatančit a užít si 
dobré předvánoční pohody. 

  
02.12.  ÚT  16.00  Vánoční zvonkový pr ůvod 
      Průvod dětí i dospělých se vydá v centru města zvonit
      na Ježíška. 
    17.00  Vránkovy koledy 
      Známé melodie v podání Jihočeského pěveckého  
      sdružení za doprovodu Velkého dechového orchestru
      na náměstí pod rozsvíceným stromem 
  
05.12.  PÁ  17.45  Přílet and ěla 

Tradiční adventní přílet anděla do Českých Budějovic 
z Černé věže. Pozdravení všem příznivcům rohů, 
berel a křídel od dalšího pozemského anděla 
v nadživotní velikosti, který prochází po obvodu 
celého náměstí a udílí moudré rady. Možnost využít 
této akce na náměstí Přemysla Otakara II.                       
i pro nadílku Vámi připravených punčoch Vašim 
ratolestem od Mikuláše, který obdarovává děti                 
před radnicí. Poté následuje otevření kluziště pod 
vánočním stromem.  

  
16. – 20.12.  ÚT – SO 09.00 – 18.00 Radniční váno ční trhy a tv ůrčí dílny 

Předvádění a prodej tradičního lidového umění 
s každodenním kulturním programem pro malé  velké 
diváky. Lidové zvyky a tradiční jídla a pochutiny. 
Možnost práce a výroby dárků z přírodních materiálů 
v tvůrčích dílnách, kde si lze vyrobit drobné dárečky 
pod stromeček či vánoční dekorace. 
        

20.12.  SO  16.30  Betlémské sv ětlo 
      Lidé si mohou domů odnést plamínek světla,  
      zapáleného v Betlémě na místě narození 
      Ježíše Krista. Slavnostní předání světla městu 
      před chrámem svatého Mikuláše lze živě poslouchat
      ve vysílání Českého rozhlasu.   
    
21.12. NE  10.00 – 18.00 Vánoce na starém m ěstě a staro česká uli čka 

    v Panské 
     Předvádění a prodej tradičního lidového umění     

    na Piaristickém náměstí a v Panské ulici 
 

22.12.  PO  17.00  Živý betlém 
     Živý betlém bude k vidění na náměstí Přemysla 

      Otakara II. pod vánočním stromem 
 
 
- - - 
 
15. – 21.12. PO – NE Vánoční trhy na nám ěstí   

  zajiš ťují Městské kulturní domy –                          
  pí Peštová, tel.: 386 357 206 


