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Brněnské Vánoce
náměstí Svobody
Dominikánské náměstí
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Otvírací doba stánků na obou náměstích
29. 11.  – 23. 12. 2019
24. 12. 2019		
25. 12. – 31. 12. 2019
1. 1.  2020			
2.  – 5. 1. 2020 		

10.00–21.45
10.00–13.00
13:00–18:00
zavřeno
13.00–18.00

Dle zájmu veřejnosti možné prodloužení otevírací doby
8.00 — 21.45 (31. 12. do 24.00)

Advent na Zelňáku
Advent na Moraváku
22. 11. – 23. 12. 2019

Program adventních trhů na Moravském náměstí
a Zelném trhu najdete na www.adventnazelnaku.cz
a www.adventnamoravaku.cz.

Moravské náměstí
Parkovací dům
JD parking

náměstí Svobody
Dominikánské náměstí
IC náměstí Svobody

Parkovací dům
Domini park

Zelný trh
IC TO JE Brno
Panenská ulice
IC Hlavní vlakové
nádraží

IC pod krokodýlem
Radnická ulice

Vánoční šalina
Šalina není jen oblíbený brněnský dopravní prostředek
a nejznámější slovíčko hantecu. Šalina je legenda, ikona,
bez níž se neobejdou ani Brněnské Vánoce. Vánoční šalina
je jediný dopravní prostředek, který si může dovolit pravidelně
prorážet cestu davy v centru města, aniž by u nich vzbuzovala
nevoli. Její adventní úprava rozjasňuje úsměvy a každý si ji
chce vyfotit. A co teprve projet se. Vánoce nemají být jen
o nakupování, ale o společných zážitcích. Chyťte si vánoční
šalinu a prožijte tu nejslavnostnější jízdu, jakou jen v městské
hromadné dopravě můžete zažít.
Více o vánoční šalině se dozvíte na stránkách dpmb.cz nebo
na Facebooku Dopravního podniku města Brna.

Brněnské Vánoce
Kouzelná atmosféra,
gastronomické požitkářství, živá hudba, zábava
pro rodiny s dětmi.
Letos na vaše četná přání prodlužujeme
až do 5. ledna!
Každodenní hudební program na náměstí
Svobody.
Program pro děti a rodiče na Dominikánském
náměstí.
Halouzkův dřevěný betlém – druhý největší
na světě.
Zimní bar a pohodlné konzumační zóny,
December Design Days, Ježíškova pošta,
dětské zimní kino a mnoho dalšího.
Je tu advent a s ním trhy na čtyřech brněnských
náměstích. Centrum Brna je totiž tím nejlepším
místem, kde si užívat adventní a vánoční čas,
i čekání na nový rok a jeho první dny.

Brněnské Vánoce
náměstí Svobody
Dynamické náměstí
s každodenním živým
programem a Zimním barem

Rozsvícení
stromu

16.00
17.00

16.00–20.00

29 11 v 17 00

Zahájení programu Brněnských Vánoc
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Svobody za přítomnosti
čelních představitelů města Brna
a Biskupství brněnského
Ondřej Ruml, Kantiléna, videomapping
a DJ Tom Holič

Náměstí Svobody
Náměstí Svobody je přirozeným centrem města. Nejinak tomu
je v době adventní a vánoční. Dynamický a živý Svoboďák je
místem setkání, zábavy a navazování nových přátelství.
Najdete tady tradiční vánoční strom i zbrusu nové designové
konzumační zóny na kašně. Středobodem setkání je Zimní bar
s mnoha druhy punčů a dalších oblíbených zimních nápojů,
které příjemně zahřejí a naladí.
Stylové a originální dárky pod stromeček nakoupíte nejen
ve stáncích, ale i na akci December Design Days.
Na pódiu vás potěší hudba různých žánrů. Kromě živých
koncertů si užijete také Adventní koncerty České televize,
Čtení dětem, akci Česko zpívá koledy a děti určitě i tradičního
Mikuláše.
Unikátem náměstí Svobody je právě každodenní kulturní
a hudební program, který přes den dotvoří atmosféru a večer
pak vytvoří kulisu pro zábavu s přáteli a blízkými.
V odpoledních hodinách se můžete těšit na vystoupení dětí
brněnských MŠ, ZŠ, ZUŠ a lidových souborů. Večer pak určitě
nevynechejte koncerty kapel, jako jsou Vanua2, Ritmo Factory,
Poutníci, Inspektor Kluzó, písničkáře Pokáče a v předvečer
Štědrého dne Českou mši vánoční.
Brno je totiž městem hudby, takže hudební program nesmí
chybět. Pyšní se titulem Kreativní město hudby UNESCO.
A pozor! Stánky s občerstvením zde najdete i na Štědrý den.
I po něm. I v novém roce! Až do 5. ledna. Kompletní program
Brněnských Vánoc na www.brnenskevanoce.cz

Koncerty
na náměstí Svobody
		 Večerní
před Štědrým dnem
		 pátek 29. 11.
17.00 Slavnostní rozsvícení
stromu
		 sobota 30. 11.
18.00 Early Times
20.00 Platonic
		 neděle 1. 12.
17.30 Adventní koncert České
televize – stream
18.30 Cimbálová muzika
Jamírek a Filip
Sedláček
20.00 Věra Špinarová
Tribute
		 pondělí 2. 12.
18.00 Pohledy
20.00 Pavel Čadek
		 úterý 3. 12.
18.00 Brno Gospel Choir
20.00 VoiC#
		 středa 4. 12.
18.00 Funky Chicken
20.00 Slávek Janoušek
a kapela
		 čtvrtek 5. 12.
17.00 Mikuláš
20.00 Monty a kapela

		 pátek 6. 12.
18.00 Večer s Hitrádiem City
Brno: Martin Harich
		 sobota 7. 12.
20.00 Kofe@vlna
		 neděle 8. 12.
17.30 Adventní koncert
České televize –
stream
18.30 Zkusmeto
20.00 Burning Band
		 pondělí 9. 12.
18.00 Ptakustik
20.00 Lucie Redlová
		 úterý 10. 12.
18.00 IRNIS
20.00 NoTimers
		 středa 11. 12.
18.00 Česko zpívá koledy
20.00 Joe Cocker Band Brno
		 čtvrtek 12. 12.
18.00 Puding Paní Elvisovej
20.00 Self Made
		 pátek 13. 12.
18.00 Vanua2
20.00 Kru Kru Voices
sobota 14. 12.
18.00 ZUZANA GAMBOA &
BAND
20.00 Od ucha k uchu

neděle 15. 12.
17.30 Adventní koncert
České televize – stream
18.30 Vocal Sisters
a Samuel Rychtar
20.00 Jazz aus Brno
		 pondělí 16. 12.
18.00 Shookies
20.00 Dáša Ubrová
& Diplomat
		 úterý 17. 12.
18.00 Rockové Vánoce
v podání Školy zpěvu
Sváti Jelínkové
20.00 Poutníci
středa 18. 12.
18.00 Soukromá škola
populárního zpěvu
20.00 Ritmo Factory
		 čtvrtek 19. 12.
18.00 Křídla
20.00 Inspektor Kluzó
		 pátek 20. 12.
18.00 Večer s Hitrádiem City
Brno: Dušan Vitázek
		 sobota 21. 12.
18.00 Pokáč
20.00 Čankišou
neděle 22. 12.
18.30 Karmen Sarojanova
20.00 DIVY
		 pondělí 23. 12.
17.00 Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby

		 Odpolední
		 po Vánocích
pátek 27. 12.
16.00 CM Jožky Imricha
sobota 28. 12.
16.00 Hudci z Kyjova
neděle 29. 12.
16.00 Gentle Elephant
pondělí 30. 12.
16.00 Bombarďáci dixieland
úterý 31. 12.
18:00 Silvestr na náměstí
		 Svobody
čtvrtek 2. 1.
16.00 CM Jánoch
pátek 3. 1.
16.00 Nebeská Muzika
Terchová
sobota 4. 1.
16.00 Free Crazy Ants
neděle 5. 1.
16.00 The People
Kompletní program
Brněnských Vánoc najdete
v programovém letáku
a na www.brnenskevanoce.cz.
Změna programu vyhrazena.

Další program
Adventní koncerty České televize
Nedělní večery na náměstí zpříjemní tradiční přímé přenosy.
Rybova Česká mše vánoční
V podání Metropolitního symfonického orchestru, Brněnského
filharmonického sboru a sólistů.
Mikuláš
Ve čtvrtek 5. 12. v 17.00 potkáte čerta Čika a na pódiu nebude
chybět ani Mikuláš a anděl.
Čtení dětem
Moderátoři Hitrádia City Brno budou číst na pódiu dětem
pohádky. Přijďte si je poslechnout.
Česko zpívá koledy
Ve středu 11. 12. od 18.00 s Brněnským deníkem Rovnost.
Zimní bar a nové konzumační zóny
Autory návrhu jsou brněnští architekti Ondřej Bělica a Martin
Blažek. Na zdraví a dobrou chuť!
December Desing Days
Pokud chcete originální vánoční dárky s puncem kvality,
nevynechejte od 16. do 23. 12. návštěvu prosklených modulů
s českým designem.
Suvenýry a dárky
Letošní autorské hrníčky od Pavla Hayeka doplňuje kolekce dalších
suvenýrů s puntíky, které musíte mít! Koupit si můžete i porcelán
s nezvyklou podobou brněnského draka, janáčkovské pexeso
nebo tři zbrusu nové knížky o Brně. Více na www.darkyzbrna.cz.

Charita na náměstí Svobody
Za charitou na náměstí Svobody stojí smutný příběh, který
ale dal vzniknout krásné tradici. O Vánocích roku 1919 byla
v bílovickém polesí na sněhu nalezena odložená holčička.
Jedním z nálezců byl novinář Rudolf Těsnohlídek, který následně
přemýšlel, jak pomoci opuštěným dětem. Inspiroval se v dánské
Kodani a v roce 1924 uspořádal v Brně první sbírku pod
rozsvíceným stromem.
A protože i dnes je advent obdobím, kdy bychom se měli dělit
s potřebnějšími, nabízejí Brněnské Vánoce několik možností, jak
ukázat své dobré srdce a pomoci.
Každý den pod vánočním stromem najdete tradiční sbírku
Českého červeného kříže. Příspěvky poputují nejen na ozdravné
pobyty dětí z SOS vesniček a seniorů, ale i na pomoc sociálně
slabým osobám a rodinám.
Každou středu od 16.00 do 18.00 vybíráme na náměstí Svobody
peníze formou příspěvku do kasičky. Dostanete „něco dobrého
na zub“ a poděkují vám lidé z Diecézní charity Brno, Dětského
domova Dagmar a sdružení Vodicí pes.
Stánek charitativních organizací nabídne mimo jiné vánoční
jedličky a Betlémské světlo.
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1 HighFive bar
2 Plněný trdelník
3 Trdelník
4 Palačinky, vafle, langoše
5 Maďarské speciality
6 Včelovina
7 Turbomošt
8 Valašské frgály
9 Barevné burgery
a grilované sýry
10 Maďarské speciality
11 Sýrové speciality
12 Punčový bar
13 Domácí bramboráky
14 Tutti Frutti bar
15 Uzeniny Tlustý
16 Sýrové speciality
17 Moravské speciality na grilu
18 Churros španělská
pochoutka
19 Starobřeclavská zabíjačka
20 Moravské dobroty
21 Vánoční bar
22 Masný bar
23 Belgické hranolky
a bramboráky
24 Sýrové speciality
25 Domácí bramboráky
26 Vánoční bar
27 Prémiové sýry a delikatesy
28 Trdelník
29 Grilované sýrové speciality
30 Statek Samsara – penzion
– restaurace – wellness

31 HighFive bar
32 Langoše
33 Květinový nealko bar a vafle
34 Dárkové předměty
z pivovaru Padochov
35 Americké palačinky
36 Námořníkovy sirupy
37 Retro café bar
38 Vánoční bramboráky
39 Kapří hranolky
40 Čokoládové království
41 Turbomošt
42 Bar Vozembouch
43 Vykrajovátka a kameny
44 Vánoční umělecký ateliér
45 Včelař, medovinář
46 Svíčky
47 Francouzské delikatesy
48 Svařák a vína z Moravy
49 Marseillská mýdla
50 Čepice, šály, rukavice
51 Vykrajovačky
52 Keramika
53 Včelařovo království
54 České dřevěné dekorace
55 Vlněné zboží a ovčí kožešiny
56 Sittar.cz
57 Nahřívací a chladící polštářky
58 Vánoční krámeček
59 České dřevěné dekorace
60 Vánoční dekorace
61 Vánoční jedličky
a Betlémské světlo
62 IC, Dárky z Brna

Brněnské Vánoce
Dominikánské náměstí
Klidná atmosféra,
gastronomické speciality,
zábava pro rodiny
a Halouzkův dřevěný betlém

Dominikánské náměstí
Dominikánské náměstí je pěší zónou s romantickými kulisami
Nové radnice a kostela sv. Michala.
Během adventních trhů se stává prostorem pro skvělou
gastronomii a vánoční tradice spojené s betlémem, zookoutkem
nebo Ježíškovou poštou.
Dobré jídlo a pití si zde nejen koupíte, ale oproti jiným místům
v centru města si ho tu můžete také v klidu vychutnat. V době
adventu, i po něm, tady najdete známé a úspěšné podniky z Brna
a okolí. Prostor u stánků doplňují komfortní konzumační zóny, které
tady pro vás zůstanou i přes svátky a po nich, takže si můžete pod
širým nebem pochutnávat i bez předvánočních stresů.
Betlém
Řezbář Jiří Halouzka poslal do Brna betlém se stovkou figur.
Kromě mnoha zvířat je v něm i klasické obsazení – Jezulátko, jeho
matka Marie a otec Josef.
Zookoutek
Na náměstí se malí návštěvníci potěší nejen se dřevěnými, ale
i s živými zvířaty. Brněnská zoo ukáže ovce a kamerunské kozy.
Jsou to přátelská zvířata, každý si je může pohladit.
Ježíškova pošta
Sní vaše děti o vytouženém dárku? Ať napíšou Ježíškovi! Také
v letošním roce mohou své dopisy vhazovat do dřevěné schránky
Ježíškovy pošty na Dominikánském náměstí.
Vánoční dílny
Vánoční ozdoby a dekorace na stromeček i do oken si
v prosincových dnech každý víkend od 11.00 do 15.00 mohou
děti vyrobit přímo na náměstí u Ježíškovy pošty. A možná přijde
i Vendula Chalánková!
A pozor! Stánky s občerstvením zde najdete i na Štědrý den.
I po něm. I v novém roce! Až do 5. ledna.

Vratné obaly
Brno jako první město v České republice zavedlo na vánoční
trhy plošně systém vratných obalů. I letos si vychutnáte svůj
oblíbený nápoj ekologicky z vratného kelímku či hrnku. A i letos
s originálními vánočními motivy!

U kteréhokoliv
stánku
s občerstvením
si koupíte nápoj
ve vratném obalu.

Při koupi každého
dalšího nápoje
vám prodejce vždy
vymění vratný obal
za čistý.

Při odchodu z trhů
si můžete vratný
obal odnést jako
suvenýr nebo jej
vrátit.

V průběhu Brněnských Vánoc jsou k dispozici 2 druhy
zálohovaných vratných obalů. Keramický hrnek (100 Kč)
a plastový kelímek (50 Kč).
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1 Just wine
2 Vinaři z Čejkovic
3 Fish and Chips
4 Jägermeister bar
5 Slovenské smažené
pirožky
6 Mandarin

7 Zahrada u Sosny
8 Vánoční pivnice
9 Turbomošt
10 Svařák, langoše, palačinky
11 Svařák, bramboráky,
oštiepok
12 Ježíškův bar

a

Nejlepší dárky jsou ty z Brna!
www.darkyzbrna.cz

Vánočním Brnem
Adventní věž Staré radnice
Vánoční atmosféru v centru města a pohled na nasvícené ulice
si vychutnejte s nadhledem z věže Staré radnice.
prosinec:
svátky:
po–čt
14–20 h
23., 24., 25., 26., 30., 31. 12.
pá
12–22 h
a 1., 2. 1. – zavřeno
so
10–22 h
27., 28. a 29. 12. 10–22 h
ne
10–20 h
3. – 5. 1. 10–18 h
Vyhlídkové jízdy Brnem
Nasedněte do vyhřátého minibusu a vyjeďte. Kdy? V sobotu
a neděli. Kam? Po stopách funkcionalismu a za slavnými vilami.
Funkcionalismus – 30. 11., 7. 12. a 14. 12. – 10 a 13 h
Slavné vily – 1. 12., 8. 12. a 15. 12. – 10 a 13 h
Adventní procházky
Vydejte se s průvodci vánočně vyzdobeným městem.
Kláštery v centru Brna – 30. 11., 7. 12., 14. 12. a 21. 12. – sraz ve 14 h
před Starou radnicí
Brněnské betlémy – 27. 12. – sraz v 16 h před kostelem sv. Jakuba
Brněnské podzemí
Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice u sv. Jakuba
a Mincmistrovský sklep zvou k návštěvě.
Káznice na Cejlu
Kdysi vězení, dnes připomínka naší historie a místo
s neopakovatelnou atmosférou.
Prohlídky 7. 12. a 21. 12. v 15 h, vstup Bratislavská 68.
Vstupenky a informace na www.ticbrno.cz a v informačních
centrech.

Vánoce v Brně
Brněnské vánoční trhy jako místo setkání s vašimi blízkými.
Kouzelná atmosféra, živá hudba, gastronomické požitkářství,
zábava pro rodiny s dětmi. Zážitek – to je oč v Brně jde především.
Brno je městem architektury, především té funkcionalistické,
městem hudby, jak potvrdilo UNESCO, a městem objevné
gastronomie, známé především svým kavárenským životem.
Tohle vše si můžete užít také o adventu, ale i mnohem víc!
Na vánočních trzích, které jsou pro vás připraveny hned
na čtyřech náměstích, z nichž každé nabízí originální tvář
a program. A pozor – na dvou zůstanou stánky s občerstvením až
do 5. ledna!
Advent na Zelňáku
22. 11. – 23. 12. 2019
Útulný trh zaměřený na řemeslné výrobky a tradice.
Advent na Moraváku
22. 11. – 23. 12. 2019
Osvětlené vyhlídkové kolo a nevšední zážitky.
Brněnské Vánoce na náměstí Svobody
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Dynamické náměstí s každodenním živým programem.
Brněnské Vánoce na Dominikánském náměstí
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Klidná atmosféra, gastro speciality a zábava pro rodiny.

www.brnenskevanoce.cz
@brnenskevanoce
#brnenskevanoce
Brněnské Vánoce jsou letos puntíkované!
Od začátku listopadu lidé v Brně a okolních městech potkávají
v ulicích výrazné vizuály založené na struktuře textilie
a puntících, které cosi ukrývají... Vycházejí z motivu, který letos
použil Pavel Hayek na autorských vánočních hrníčcích. Vlnění
a plastické iluze evokují moment napětí při rozbalování dárků
z puntíkovaného balícího papíru.
A to se stalo výchozím momentem pro celkové vizuální pojetí
letošních Brněnských Vánoc.

Návštěvníci Brněnských Vánoc vyjadřují souhlas s tím, že
v průběhu akce mohou být pořizovány jejich audiovizuální
záznamy či fotografie, které mohou být následně užity
pořadatelem akce způsobem, jaký lze s ohledem na povahu
akce rozumně předpokládat.
Změna programu vyhrazena.

