
Koncerty

Dřevěný kostelík, Blansko, 06.12., 17:30 h
Adventní těšení s klienty Domova Olga

Městská knihovna, Blansko, 6.12. 2013, 16:30 h 
Poslechové odpoledne – vše o Vánocích ve světě 
Pásmo vánočních příběhů a koled v podání Josefa Somra.

Kino Doubravice nad Svitavou, 6.12., 17:00 h 
Adventní koncert 
Vystupuje Velký taneční orchestr ZUŠ Jedovnice

Císařská jeskyně, Ostrov u Macochy, 7.12. v 16:00 h
10. Benefiční koncert
Vystoupí Martini Band, na místě bude možné koupit svařené vínko nebo dětský punč. 
Vstupné 50,- Kč, doprava na místo individuální. Výtěžek akce bude použit na podporu dětí 
nacházejících se v obtížné životní situaci.

Dřevěný kostelík, Blansko, 08.12., 17:30 h
Advent s Komorním orchestrem Města Blanska

Dřevěný kostelík, Blansko, 12.12., 17:00 h
ZUŠ Vánoční klasika

Obřadní síň města, Rájec-Jestřebí, 12. 12. 2013, 19:30 h
Adventní koncert 
Město Rájec-Jestřebí a Kruh přátel hudby Vás srdečně zvou na Adventní koncert.
Od půl osmé v obřadní síni města bude koncertovat TRIO BEL CANTO ve složení: Martina 
Macko – soprán, Vítězslav Drápal - příčná flétna, Libor Janeček – kytara.

Dřevěný kostelík, Blansko, 13.12., 17:30 h
Koncert Pěveckého sboru Perličky a jejich hostů (Gymnázium Blansko)

Hotel Olberg, Olomučany, 14. 12. 2013, 18:00 h 
Předvánoční koncert  Galerie Jonáš Blansko a PÍSEŇ, ženský pěvecký sbor Sokola 
Jedovnice 
Vstupné: 50,- Kč

Kostel sv. Martina, Blansko, 15. 12., 16:00 h
Muzika pro adventní povzbuzení
Soukromá ZUŠ Blansko zve na tradiční adventní setkání při hudbě v podání svých pedagogů.

Dřevěný kostelík, Blansko,15.12., 17:30 h
Proměny romantické kytary
Karel Fleischlinger a jeho hosté zahrají hudbu skladatelů raného romantismu.

Muzeum, Blansko, 19. 12. 2013, 19:30 h
Vánoční zámecký koncert s číší vína 
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Vystoupí tradiční brněnský soubor interpretující lidové písně a lidovou instrumentální hudbu 
BROLN pod vedením Františka Černého. V programu zazní lidové písně a vánoční koledy.
O přestávce koncertu zvou všechny posluchače na číši vína prezident NKÚ Ing. Miloslav 
Kala a člen Zastupitelstva města Blanska a člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
Stanislav Navrkal.
Koncert proběhne za podpory města Blanska a Jihomoravského kraje.

Dřevěný kostelík, Blansko, 20.12., 17:30 h
Kaštánci – dětská kapela z Horní Lhoty

Státní zámek Rájec nad Svitavou, zámecká kaple, Rájec nad Svitavou, 22. 12. 2013, 18:00 h
Laďa Kerndl - Vánoční koncert 
V rámci vánočního koncertu vystoupí Laďa Kerndl s dětským pěveckým sborem ZŠ Rájec-
Jestřebí. Jste srdečně zváni mysliveckými přáteli z honitby HOLŠTEJN a Státní zámek Rájec 
nad Svitavou. Informace o vstupenkách na tel.: 739 534 588 (pozor omezený počet) nebo 739 
069 342, vstupné činí 200,- Kč. Předprodej vstupenek je i v Informační kanceláři Blanka, 
Rožmitálova 6, Blansko. 

Dřevěný kostelík, Blansko, 22.12., 17:30 h
Cimbálová muzika Majerán

Kostel sv. Martina, Blansko, 26.12., 16:00 h
Rastislav – vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert souboru Rastislav a hostí. Zazní díla: Jan Křtitel Vaňhal: Missa 
Pastoralis a Karel Stecker: Koleda. V předprodeji (Informační kancelář Blanka, Rožmitálova, 
Blansko) místenky k sezení.

Kostel sv. Máří Magdaleny, Ostrov u Macochy, 22.12., 16:00 hod
Adventní koncert komorního orchestru MUSICA NOVA

Kostel Olomučany, Olomučany,12.01.2014, 15:30 h
Tříkrálový koncert
Srdečně zveme na dobročinný tříkrálový koncert na podporu letošní pro Charitu. Vystoupí Jiří
Vráblík s hosty a MARTINI band farnosti sv. Martina. 
Katolický dům, Blansko, 19.01.2014, 17:00 h
S MARTINI do nového roku
Srdečně zveme na novoroční koncert sboru dětí a mládeže MARTINI band. Vstupné 
dobrovolné na podporu vydání CD tohoto sboru. 

Výstavy a jarmarky

Dělnický dům, sál S2, Blansko, 3. prosince – 10. prosince 2013
Vánoční prodejní výstava s ukázkami lidových řemesel 
Ve spolupráci se Střední školou gastronomickou, s. r. o. Blansko. Komentovaná výstava 
betlémů, soutěžní expozice slavnostních stolů, studentské prezentace o vánočních tradicích, 
staročeský punčový bar, literární minikavárnička.
Otevřeno: úterý 03. prosince 10:00–19:30 h, po–pá 10:00–17:00 h, so–ne 14:00–17:00 h
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Program tradičních řemesel:
úterý 03.12. paní Pokorná – malování na sklo
středa 04.12. paní Roučková – výroba  korálků
čtvrtek 05.12. paní Dostálová – skleněné figurky
pátek 06.12. paní Parmová – slámové ozdoby
sobota 07.12. paní Fremelová – drátkování,  šperky
neděle 08.12. paní Hřebíčková – výroba šperku
pondělí  09.12. paní Partyková – vizovické pečivo
úterý 10.12 paní Dražilová – drhání

Kulturní dům, Jedovnice, 7. 12. 2013, 8:00 - 16:30 h
Předvánoční jarmark - knižní jarmark a výrobky Moravského krasu 
Čeká na Vás mimo jiné: burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin, 
prodej knih a další nové literatury, prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické 
známky, tašky, keramika), zboží budou nabízet i soukromí prodejci (speciální mýdla, levné 
knihy, dárkové zboží a další prodejci), prezentace regionálních novin „Zrcadlo blanenska a 
boskovicka“, prezentace – řemeslo KARTÁČNICTVÍ a prezentace dalších řemeselo, 
chutnávka výrobků z Pivovaru Nová Paka a jejich prodej ochutnávka výrobků z Moravského 
krasu (med, medovina, sýr Niva, tvar.pomazánky) a další. Na veletrhu se bude prezentovat 
většina výrobců, kteří jsou držitelé značky "Moravský kras - regionální produkt".

Spolkový dům, Křtiny, 7. 12. 2013, 10:00 - 17:00 h
Vánoční jarmark  
Městys Křtiny Vás zve do Spolkového domu na Vánoční jarmark. K vidění budou ukázky 
prací žáků MŠ a ZŠ i výrobky místních občanů. Prohlédnout si můžete výstavu fotografií 
"Kořeny křtinských tradic". K prodeji bude cukrářské pečivo, perníky, med a medové 
výrobky, dětské oblečení, noční prádlo, dekorativní keramika, malovaný textil, bižuterie, čaje 
a přírodní kosmetika, bytové a oděvní doplňky, koření, víno hroznové a z černého rybízu, 
džusy firmy Tropico, uzenářské a zabijačkové speciality BETAS Lipovec a další.
Někteří prodejci budou předvádět výrobu nabízeného zboží. Vstupné dobrovolné!

Zámeček Černá Hora, 8.12.2013, 15:00 h
Adventní trh s kavárnou
Co pro Vás máme připraveno: 
 • adventní pásmo dětského folklorního souboru Čtveráček a dramaticko-pěveckého kroužku 
Čtyřlístek 
• vystoupení Pěveckého sboru při ZŠ Černá Hora 
• lidová muzika KOHÓTEK z Boskovic 
• prezentaci a prodejní výstavu různých výrobků ruční tvorby 
• občerstvení (koláčky, káva, svařené víno, dětský punč a jiné dobroty) 
• výdělek z akce bude věnován na charitativní účely 

Rozsvícení vánočního stromu

Černá Hora, 6.12.2013, 17:00 h



Rozsvícení vánočního stromu a tradiční adventní trh
Trhy se uskuteční v přízemí úřadu městyse od 8:00 do 18:00 hodin. Setkání u vánočního 
stromu proběhne od 17:00 hodin před radnicí. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ.Od 18:00 h čertovské 
a mikulášské rejdění. 

Před Kulturním domem, Petrovice, 6.12., v 16.30 h
Mikuláš a rozsvěcování vánočního stromu
Program zahájí děti z MŠ Petrovice a společně vyčkáme na příchod Mikuláše. V KD bude pro
děti připraven kouzelný program a nadělování dobrot od Mikuláše. Balíček se jménem dítěte 
odevzdají rodiče před začátkem akce v KD - dle zájmu!

Vilémovice, 6.12., 16:30 h
Rozsvícení obecního vánočního stromu a Mikulášská besídka
v sále Obecního domu

Ráječko, 7.12., 16:30 h
Rozsvícení vánočního stromu
Program u budovy Základní a Mateřské školy v Ráječku:
- úvodní slovo starosty Víta Rajtšlégra
- vystoupení žáků ZŠ a MŠ Ráječko a dětí Občanského sdružení Mateřinka 
- rozsvícení vánočního stromu
- Mikulášská nadílka.
Občerstvení zajištěno!

Senetářov, 7.12., 17:00 h
Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne u doškové chaloupky v Senetářově. V 
programu vystoupí děti z Mateřské školy Senetářov, Bivojanka a Krásenští divadelní 
ochotníci. 

Lažánky, 14.12.2013, 15:30 h
Vánoční strom v Lažánkách
U kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lažánkách se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu. 
Doprovodný program proběhne v kapli: zpěv místního sboru, prohlídka lažáneckého betlému, 
malá výstavka a vánoční dílna pro děti.

Vánoční dílny

Katolický dům, Blansko, sobota 14.12. od 08:30 do 12:00 h
Vánoční dílna: Dárky od srdce
„Největším darem je lidské srdce a nejkrásnějším je dárek od srdce.“ Malí i větší si mohou 
dárky od srdce připravit pod vedením instruktorů na Katolickém domě. Vstupní vklad ve výši 
věku… Přezůvky s sebou.

Klub Ulita, B. Němcové 2A, Blansko, 11. prosince 2013, 18:30 h
Výtvarná dílna: zdobení vánočních perníčků 
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Vede Táňa Ireinová. Přivolejte si pravou vánoční atmosféru a přijďte si na Ulitu nazdobit 
vánoční perníčky, které pro vás budeme mít nachystané. 

Církevní akce a betlémy

Centrum sv. Martina, Komenského 14, Blansko, 5. prosince 2013, 19:00 h
Společné zahájení Adventní doby 
Křesťanské církve v Blansku  Vás srdečně zvou všechny věřící i hledající na společné 
zahájení Adventní doby. Ačkoli se jako křesťané lišíme svou církevní příslušností, způsobem 
bohoslužby či důrazy v učení, spojuje nás to základní a podstatné: víra v Ježíše Krista jako 
Božího Syna a Spasitele.
Na setkání s Vámi se těší:
za církev Římskokatolickou farář Jiří Kaňa ThLic.
za Církev československou husitskou farář Martin Kopecký
za Církev adventistů sedmého dne kazatel Jaroslav Kuben B.Th.
za církev Křesťanské sbory Josef Merta
za církev Bratrské jednoty baptistů kazatel Michal Petratúr B.Th. 
za církev Slovo života pastor Andrija Buličič
za Apoštolskou církev Ing. Petr Švásta

Kostel sv. Martina, Blansko, 17.12. – 20.12. od 09:00 do 12:00 h
Kostelní betlém pro děti
Rodiče i prarodiče s dětmi si mohou prohlédnout kostelní betlém, připravený na vánoce. 
Zatím v něm bude chybět Ježíšek, který se „narodí“ o půlnoční. Větší skupiny (např. školky) 
prosíme nahlásit předem na tel. 608 405 990.

Kostel sv. Martina, Blansko, 20.12., 17:45 h
Betlémské světlo
Pro betlémské světlo si mohou děti s rodiči přijít také na „dětskou mši svatou“ do kostela. 
Svíčky – čajovky budou k dispozici, sebou lucerničku.

Blansko, 23. prosince – 24. prosince 2013
Betlémské světlo 2013 
v pondělí 23.12.2013 12:00–21:00 h ve vestibulu radnice
v úterý 24.12.2013 09:00–12:00 h v kostele sv. Martina
Program v pondělí 23.12.2013:
15:00 h Perličky – pěvecký sbor blanenského gymnázia
16:00 h Martini Band – Zpívání Jezulátku
17:00 h Křesťané města – Adventní zpěvy a chvály
18:00 h Vánoční vytrubování z balkonu radnice
19:00 h Šnek a hosté – Poklona Jezulátku
20:00 h Josef Kolář – Pepíno – Vánoční nálada s klarinetem
V průběhu dne návštěva skautů v Nemocnici Blansko, v domovech s pečovatelskou službou, 
u starých a opuštěných lidí, kteří o návštěvu požádají.

Kostel sv. Martina, Blansko, 24.12., 23:00 h
„Půlnoční“ mše svatá
Zpívá velký chrámový sbor.
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Dřevěný kostelík, Blansko 24. prosince 2013, 22:00 h 
Tradiční „Půlnoční“ vigilie narození Páně

Kostel sv. Martina, Blansko, 25.12. a 26.12. od 10:00 do 16:00 h
Kostelní betlém
Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven 
dárek. Vstup z parku C. Meineke.

Zámecký park, Blansko, 25.12., 14:30 h
Živý betlém
Tradiční sváteční setkání u „Živého betléma“. Na programu je příchod Svaté Rodiny, pastýřů,
dále ovečky, vánoční scénka, vystoupení Drahánku ze SZUŠ a sboru MARTINI band 
z farnosti sv. Martina. Pro všechny zajištěn horký čaj.

Mikulášské akce

Dělnický dům, Blansko, 4. 12. 2013, 15:30 h
Den zdraví s Mikulášem  
15:30 h - mikulášská dílna
16:00 h - divadelní představení od Divadla VĚŽ brno
17:15 h - příchod sv. Mikuláše s andělem a s dárky
Divadelní představení Příběhy včelích medvídků.
Originální pohádka z říše hmyzu, plná oblíbených písniček a zcela nových melodií od 
skladatele Petra Skoumala. Těšte se na pořádnou dávku legrace, napětí i dobrodružství, které 
na Brumdu s Čmeldou čekají. Představení trvá hodinu a je vhodné pro každého!
Vstupné: rodič + dítě - 30,- Kč, rodič + dítě (pojištěnci VZP) - 20,- Kč. V ceně jsou již 
zahrnuty Mikulášské balíčky.

Spešov, 5.12., 17:00 h
Mikulášská jízda ve Spešově
Zveme všechny děti i dospělé na náves ke kapličce, kde budeme společně čekat na příjezd 
Mikuláše. 

Kulturní dům Šošůvka, 5.12., 17:00 h
Mikulášská nadílka
Mikuláš, anděl a čerti zvou všechny malé i velké na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která se 
bude konat v přísálí kulturního domu v Šošůvce. 

Kostel sv. Martina, Blansko, pátek 06.12.2013, 17:45 h
Návštěva svatého Mikuláše
Dětská mše svatá, scénka z Bible a na závěr návštěva sv. Mikuláše v kostele. Zpěvem 
doprovází dětský chrámový sbor MARTINI band.

MKM, Družstevní ul., Adamov, sobota 7.12.2013, 13:30 h
Mikulášský běh do vrchu
Soutěží se v kategoriích:
- rodiče s dětmi do 6 let
- chlapci a dívky 4-6, 7-10, 11-14, 15-17 let
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- muži a ženy 18-39, 40+ let
- umělecký dojem
- nejmladší účastník
- nejstarší účastník
Na účastníky čekají odměny a ceny, pro děti soutěže s občerstvením. Přijďte se pobavit a 
zazávodit si!

Silvestr 2013

Kino, Blansko, 31. prosince 2013, 15:00 h
Dětský silvestr 2013 
Zábavný program, soutěže a film pro děti. Soutěž o nejoriginálnější silvestrovský oděv ve 
třech kategoriích – děti, dospělí a rodina.
Program:
15:00 h Silvestrovské hrátky a kouzelník Magic-R
16:30 h film Čtyřlístek ve službách krále
18:15 h ohňostroj ze střechy kina
Vstupenky od 29.11.2013 v Blanenské informační kanceláři Blanka a v pokladně Kina 
Blansko.

DDM, Blansko, 31. prosince – 1. ledna 2014, 16:00 h
Silvestrovská noc pro děti 
Oslava Nového roku s přespáním pro všechny od 5 let. Náplň: kolektivní hry, večerní 
karneval, vítání nového roku s přespáním, ohňostroj, pohádky.
V ceně je ubytování, pití, „šampáňo“, bohatý silvestrovský raut, novoroční oběd, ohňostroj. 
S sebou: vhodné oblečení dovnitř i ven, láhev na pití, spací pytel, hygienické potřeby, kostým 
na karneval.
Kontakt: Kuba Kostka – jkostka@ddmblansko.cz, 516 412 790. Přihlásit se můžete 
telefonicky, osobně, e-mailem. Přihlášky jsou k dispozici v DDM Blansko, Údolní 2 nebo ke 
stažení na www.ddmblansko.cz. Uzávěrka přihlášek do 20.12.2013! 

Hotel Stará škola, Sloup, 31. 12. 2013, 20:00 h 
Silvestr 2013 
Přijďte oslavit konec roku 2013 a začátek nového roku 2014 do prostor Hotelu Stará škola.
Večerem Vás provede Funny Melody z Olomouce.
Vstupné: 700,- Kč. Cena zahrnuje: celovečerní teplý a studený raut a půlnoční přípitek
Místenky je nutné zajistit předem z důvodu omezení počtu míst. Tel.: 516 435 489.
Restaurace Na Pražci, Blansko, 31. prosince 2013, 20:00 h
Silvestrovská veselice 
Přijďte se pobavit, zatančit a oslavit s přáteli konec starého a příchod nového roku. K dobré 
zábavě hraje skupina TOM SAWYER BAND. Předprodej vstupenek v restauraci Na Pražci, 
telefon: 516 418 639.

Nám. Republiky, Blansko 1. ledna 2014, 17:00 h 
Novoroční ohňostroj 
Od 17:00 hodin kulturní program – vystoupí Iveta Francová a Martin Štěpánek, od 18:00 
hodin novoroční ohňostroj.
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