
 Program

14:00 Pěvecké a divadelní pásmo – studenti moravskotře-

bovského gymnázia pod vedením Mgr. Petry Burdové

15:00 Pohádka pro nejmenší – v podání moravskotřebov-

ského ochotnického souboru J. K. Tyla

15:30 Živý betlém – zvířátka z farmy Květná zahrada, divadel-

ní ztvárnění paní Hana Dosedělová s dětským sborem

16:30 Vánoční hudební pásmo – soubor klientů  

a pracovníků domova pro seniory Moravská Třebová

17:00 Vystoupení zájmových kroužků – Dům dětí  

a mládeže MAJÁK Moravská Třebová

17:30 Pásmo vánočních písní – v podání moravsko- 

třebovského pěveckého sboru FERMÁTA

18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

18:10 Vystoupení žáků ZUŠ Moravská Třebová

Mikulášský jarmark v radnici 
a advetní trh na náměstí 
od 10 hod. 

● Pojďme si všichni společně zpříjemnit 
první adventní neděli a zažít neopako-
vatelnou předvánoční atmosféru

● Velký adventní trh se spoustou atrak-
tivních stánků

● Mikulášský jarmark ve vestibulu radnice od 
10 hodin

● Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
● Živý betlém
● Bohatý kulturní  program
● Mikuláš a čert naděluji celý den
● Otevřené prodejny, cukrárny a restaurace 

na náměstí a v jeho blízkosti

30. 11. 2014
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První adventní neděle

30. 11. neděle, náměstí TGM od 10 hodin

Adventní trh a ve vestibulu radnice Mikuláš-

ský jarmark, který se vždy konal ve dvora-

ně muzea. Samozřejmě nebude chybět ani 

Mikuláš s čertem, kteří budou nadělovat po 

celý den a bohatý kulturní program.

Tučňáci z Madagaskaru6. 12. sobota, 15:00 a 17:00, kinosál muzeaObjevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowal-skiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a po-vedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jed-notka tajných agentů. 

Psaní Ježíškovi3. 12. středa, 19:00, kinosál muzea, 
Svitavská 18, vstupné 200 KčDojemný příběh o tom, jak se ve vá-nočním čase dějí zázraky na počkání 

a nemožné se stává možným. O tom, 
jak děti najdou radost a dospělí se do-
čkají klidu na duši. V hlavní roli Pavel 
Liška a Marie LudvíkováPředprodej zahajujeme v pondělí 3. listopadu v 16 hodin.

Malostranská pohádka

12. 12. pátek, 8:30 a 10:00, 

kinosál muzea, vstupné 30 Kč

Poetická pohádka s písničkami, 

která vás zavede do zasněžené  

staré Prahy.  Uvádí divadlo Matěje  

Kopeckého Praha. Pohádka je určena  

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ.

Vánoční koncert

Martino Hammerle
Bortolotti
14. 12. neděle, 17:00, dvorana muzea 
Moravská Třebová, vstupné 80 Kč 

Silvestrovský 
ohňostroj

31. 12. středa, 18:00, 

náměstí TGM

Divadlo

Kino

Divadlo V prosinci se můžete těšit i na 

spoustu filmových novinek:

• Hobit – Bitva pěti armád

• Noc v muzeu – Tajemství hrobky

• Hodinový manžel a další.

Moravskotřebovský
 advent


