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Vánoční stromky ozdobí Hájek
Nádherně vánočně vyzdobené stromky představí i letos for-

mou vernisáže výstavy organizace STŘED, z.ú. Vánočně se 
naladit mohou zájemci v neděli 17. prosince v 17 hodin ve vel-
kém sále Klubu Hájek. K příjemné atmosféře přispějí děti ze 
základní umělecké školy a komorní smíšený sbor Coruscante 
a určitě i ochutnávka voňavého punče. Vstupné je dobrovolné. 
 -mič-

Bazilika večer ožije
Večerní prohlídky baziliky sv. Prokopa se uskuteční 

v sobotu 16. prosince v 18 a v 19 hodin. Návštěvníci se 
mohou těšit na historické postavy spjaté s historií světo-
vě proslulé stavby, zapsané na seznam UNESCO. Čeká 
na ně i několik překvapení. Prohlídky připravuje Městské 
kulturní středisko ve spolupráci s divadelním spolkem 
AMPULKA .  -mič-

Borovinský advent 
naladí na Vánoce

Po tři adventní neděle se mohou 
obyvatelé třebíčské části Borovina 
těšit na bohatý program. 

Ta první, 3. prosince, nabídne od 
13 do 19 hodin adventní jarmark, 
Ježíškovu poštu, malování na obličej, 
celodenní akci Ryba na talíř. Členo-
vé divadélka Safra-Porte při OAHŠ 
vystoupí s pásmem staročeského 
veršování o adventu, nebude chybět 
ani rocková hudba, soubor Resonan-
ce, Notička, Osmina a dechová sek-
ce ZUŠ. 

V 17 hodin se slavnostně rozsvítí 
vánoční strom.

Druhá adventní neděle, 10. pro-
since, provoní Borovinu zabíjač-
kovými dobrotami. Kdo přijde, ten 
se od mistra řezníka Jana Pavlíč-
ka dozví, jak se prasátko porcuje, 
jak se do střívek plní jitrnice a jelít-
ka. Nebude chybět ani ochutnávka 
a prodej všech zabíjačkových dob-
rot. Od 10. hodiny vystoupí taneční 
skupina Motus. Od 14. hodiny ote-
vře veřejnosti dveře Gynklika, s.r.o. 
V Hospodě U rybníka vám od 14 do 
19 hodin naleje puls do žil legendár-
ní skupina PULS.

Třetí adventní neděle, 17. pro-
since, se bude odehrávat v Městské 
knihovně Borovina. Od 13. hodiny 
poběží dětský workshop Zdobení 
perníčků a výroba vánočních fi gu-
rek a ve 14.30 hodin potěší děti diva-
delní spolek Ampulka Pohádkami z 
truhličky.  -mič-


