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Bližší informace:
Klub s.r.o., Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 772 464, e-mail: klub@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

AT FMěsto Mnichovo Hradiště

29.11.2015 v 16 hod. Rozsvícení vánočního stromu 
„Přines si svůj zvoneček a všichni si společně zazvoníme“- náměstí 

 

od 29.11. do 22.12. a od 29.12. do 31.12.2015 
  Advent na českém venkově 

- výstava v muzeu

29.11.2015 od 15:30 do 17:30 hod.  
  Malba-keramika-objekty - Poklady z našich chalup 

- výstava v Galerii Konírna v ZUŠ
 

od 29.11.2015 do 6.1.2016  Dřevěný betlém Františka Pešána 
  - zahrada zámku, sala terrena

29.11.2015 od 18 hod. Adventní koncert 
 -  kostel sv. Jakuba

1.12.2015 až 6.1.2016 – 16. Vánoční výstava
 - Domov Modrý kámen p.s.s.

3.12.2015 od 19 hod. Rožmberská kapela 
 - vánoční koncert v městském divadle

5.12.2015 průběžně od 17 do 19 hod.  Mikuláš 
 - náměstí

5.12.2015 v 17:30 hod.  Mikulášský průvod 
 - od DPS k MŠ Mírová

6.12.2015 v 16 hod.  Živý betlém  
 - farní zahrada

6.12.2015 od 18 hod. Adventní koncert 
- kostel sv. Jakuba

11.12.2015 od 16 do 19 hod. Lucie noci upije  
- oživené prohlídky muzea s typickými adventními  

postavami české vesnice

12.12.2015 od 10 do 17 hod. Vánoční jarmark   
- náměstí

12.12.2015 od 11 do 13 hod. Vánoční stezka pro děti  
- před Klubem dětí a mládeže

12.12.2015 od 15 hod. Gulliverovy cesty  
- pohádka pro děti v městském divadle

12.12.2015 od 15:30 hod. 
Předvánoční koncert pro radost – Country Náhoda Pecka
- Domov Modrý kámen, p.s.s.

12.12.2015 od 17 hod. Vánoční koncert DPS Zvonky 
- kostel sv. Jakuba

13.12.2015 od 18 hod. Česká mše vánoční od J.J. Ryby  
- kostel sv. Jakuba

14.12.2015 od 18 hod. Vánoční koncert žáků ZUŠ  
- městském divadlo

19.12.2015 od 16 hod. – Vánoční koncert pěveckého sboru 
Continuo  a klavírního tria Coloré 
 - Domov Modrý kámen, p.s.s.

20.12.2015 v 18 hod. – Adventní koncert 
-  kostel sv. Jakuba

24.12.2015 ve 22 hod. Štědrovečerní zpívání  
- náměstí

24.12.2015 v 17 hod. a ve 24 hod. Vánoční bohoslužby  
- kostel sv. Jakuba

3.1.2015 od 16 hod. Zakončení adventu tříkrálovým 
průvodem od muzea ke kostelu sv. Tří králů  


