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VÁNOČNÍ TRHY BRNO
Vánoce se opět po roce velmi rychle blíží. Určitě se
na ně i vy moc těšíte. Všude okolo nás bude tradiční
vánoční
atmosféra.
Výzdoba, vánoční
trhy,
nakupování dárků a pečení cukroví - tak se dá
charakterizovat adventní období. A víte, jak to letos
bude v Brně?
Brno opět připravilo kouzelné vánoční trhy. Tak jako tomu bylo v minulých
letech, tak i letos vás čeká několik trhů, které budou rozprostřeny po městě.
Na vánočních trzích budete moct koupit od stánkařů občerstvení, pečené kaštany,
trdelníky, cukroví, koláče, dárky, řemeslné výrobky, ozdoby, sýry, čokolády a
další vánoční drobnosti. Vybere si určitě každý.
OBLÍBENÉ TRHY BRNO
Vánoční trhy se budou konat na několika lokalitách: na náměstí Svobody
(Brněnské Vánoce), na Zelňáku, na Moraváku, na Výstavišti a drobné trhy
naleznete v různých městských částech.
Vánoční trhy na nám. Svobody, Radnické ulici a v Labyrintu podzemí
začínají již 28. 11. 2014 a končí 23. 12. 2014. Slavnostní zahájení je
naplánováno až na odpoledne, ale po celý první den je možné navštívit stánky.
Denně bude otevřeno od 9:00 do 21:45.
VÁNOCE NA ZELŇÁKU
Letos trhy na Zelňáku budou od 28. 11. do 23. 12. Slavnostní zahájení je
naplánováno na 28. 11. od 18:00. Letos to bude konečně v novém.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V Brně bude vánoční strom slavnostně rozsvícen 28. 11. 2014 na náměstí
Svobody v 17:00. Tak jako i minulý rok, tak i letos strom rozsvítí primátor
Onderka za přihlížení několika tisíců Brňanů. Letos se opět bude vybírat strom
přes internet, minulý rok v anketě zvítězil strom vysoký 16 metrů ze Školního
lesního podniku Masarykův Les Křtiny.
VÁNOČNÍ TRHY NA VÝSTAVIŠTI
Na brněnském výstavišti se konají trhy od 5. do 14.12. Nakoupíte tam kromě
tradičního zboží také textil, porcelán, elektroniku, knihy, sportovní zboží a další.
Pro prodej na trzích se můžete přihlásit prostřednictvím internetu (bvv.cz).
Zdroj: http://vanoce-silvestr.cz/vanocni-trhy/brno/

ADVENT
Letošní advent začíná už 30. 11. 2014. Na jednu stranu je to celkem pozdě, na
druhou stranu do Vánoc je to přesně 23 dní, což pro mnoho lidí může být
dostatek času na pečení, nakupování, na trhy i úklid. V případě, že byste
nestíhali, tak se přece nic neděje, protože Vánoce a advent je tady každý rok.
Letos budou adventní neděle v těchto datech:
železná neděle
30. 11. 2014 5. neděle v listopadu
bronzová neděle 07. 12. 2014 1. neděle v prosinci
stříbrná neděle 14. 12. 2014 2. neděle v prosinci
zlatá neděle
21. 12. 2014 3. neděle v prosinci
Zdroj: http://vanoce-silvestr.cz/clanky/advent/
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Správný výsledek - najdete v příloze Bulletin říjen 2014

