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Hlavní nádraží

www.brnenskevanoce.cz
@brnenskevanoce
#brnenskevanoce
Brněnské Vánoce vám popletou
hlavu! Letos jsou plné pletených
vzorů, a to včetně kolekce
suvenýrů, které se můžou stát
milým vánočním dárkem.
Přejeme vám, abyste si
vánoční trhy v centru města
užili, a prosíme o dodržování
všech platných vládních
bezpečnostních opatření.
Pořadatelé s bezpečnými
odstupy rozmístili řemeslné
a prodejní stánky, přizpůsobili
program, ale řada věcí je
na návštěvnících. Nutné je
dodržovat pravidlo 3R (ruce,
respirátor, rozestupy), i další
v době konání akce platná
opatření. Cítíte-li se nemocní,
zůstaňte doma a na trhy vyrazte
až ve chvíli, kdy si je bezpečně
užijete. Těšíme se na vás!
Aktuální vládní opatření
sledujte prosím na
www.covid.gov.cz.

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.
Kompletní a aktuální program
na www.brnenskevanoce.cz.

Brněnské Vánoce
vám popletou hlavu!
Kouzelná atmosféra, gastronomické požitkářství,
živá hudba, zábava pro malé i dospělé. Pro single,
páry, přátele, kolegy, i rodiny s dětmi.
Letos nově s designovými trhy
na nádvoří Staré radnice!
Každodenní hudební program na náměstí Svobody.
Program pro děti a rodiče a víkendové koncerty
na Dominikánském náměstí.
Halouzkův dřevěný betlém, druhý největší
svého druhu na světě.
Zimní bar, December Design Days,
Ježíškova pošta, zimní kino a mnoho dalšího.
Je tu advent a s ním trhy na čyřech brněnských
náměstích a jednom nádvoří. Centrum Brna
je totiž tím nejlepším místem, kde si užívat
adventní a předvánoční čas.

Dynamické náměstí
s každodenním živým
programem a Zimním barem

Brněnské Vánoce
náměstí Svobody

Zahájení Brněnských Vánoc na náměstí Svobody za přítomnosti
čelních představitelů města Brna a Biskupství brněnského.
Česká mše vánoční – Rybovka pro Banát, Dětský sbor Brno pod
vedením sbormistryně Valerie Maťašové, světelná show a další

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 designovou konzumační
zónu ve tvaru hvězdy postavenou
na kašně. Středobodem setkání je
Zimní bar s variacemi na moštové
drinky, svařeným vínem a drinky
na bázi svařeného vína, zázvorovou limonádou a drinky na bázi
zázvorové limonády, které příjemně
zahřejí a naladí. Na stáncích kromě
občerstvení a balených potravin nakoupíte i stylové a originální dárky
pod stromeček. Určitě nevynechejte
stánek TIC BRNO.

Suvenýry a dárky nejen
s pletenými vzory
Letošní „pletené“ hrníčky od NEON
STUDIA navazují na loňskou kolekci,
jen jich bude 29 druhů, protože každá
brněnská městská část bude mít ten
„svůj“. Hrnky doplňuje kolekce dalších
suvenýrů s pletenými vzory. Chybět
nebudou oblíbené mentolky, placky,
čokolády, speciální edice kuliček
z brněnského orloje, ale budou i oblíbené měkké dárky, avšak v originálním designu – ponožky! Na stánku
TIC BRNO najdete kromě „pletené“
kolekce i další dárky od českých
firem a výrobců s puncem kvality
a Brna. Keramické svícny naplněné
voňavým voskem, které vám promítnou na zeď motiv Brna, nebo kolekci
#PripravBrno, která pomáhá veřejné
zeleni. Koupit si můžete i porcelán
s nezvyklou podobou brněnského
draka, janáčkovské pexeso nebo
třeba knížky o Brně.
Více na: www.darkyzbrna.cz

Hlavní stage
„na Svoboďáku“
Na tomto pódiu vás potěší
hudba různých žánrů díky každodennímu kulturnímu a hudebnímu programu. Každý večer se
můžete těšit na dva koncerty.
Například příznivci jazzu
a swingu si přijdou na své
pravidelně vždy v pondělí ve
20.00. U příležitosti připomínky
100. výročí narození Gustava
Broma bude náměstí Svobody
patřit legendám jako Helena
Blehárová, Milan Kašuba anebo
kapele Brněnské swingové
legendy.
Brno město hudby UNESCO
pozve na úspěšné kapely a muzikanty silně srostlé s Brnem.
Vystoupí Monika Bagárová,
Čankišou, Petr Váša a Ty Syčáci,
Golden Delicious, Nevermore
a Kosmonaut, Dušan Vitázek,
Okno, Hazafele či Vendula
Příhodová a Zdeněk Král.

Rodiny s dětmi čeká koncert
každou neděli. Zahrají brněnské
kapely pro děti Polaris a Mládí
či kapela Pohledy s dětským
pěveckým sborem. V neděli
5. 12. od 17.00 je čekají speciální Mikulášské Hýbánky se
Zdeňkem a Kristýnou, které
znáte z České televize.
Letošní novinkou je také
zapojení brněnských divadel.
Čeká vás Divadlo Bolka Polívky,
Koč Kabaret, Olšanský pěvecký
sbor Florián, Divadlo Polárka
nebo Divadlo Radost.
Celé vánoční trhy na náměstí
Svobody pak tradičně zakončí
Česká metropolitní filharmonie
a Česká mše vánoční.

Změna programu vyhrazena.

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 ze zachránců 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 budete mít možnost podpořit i další vybrané
charitativní projekty, a to ať
jen příspěvkem či nákupem
jejich výrobků.
Také letos bude v jednom ze
stánků na náměstí Svobody
k dispozici Betlémské světlo.

BĚHOU
NSKÁ
→

OVA
← RAŠÍN

28

←

ČE

31

29

30

32
PODIUM

33

34

35

WC

36

KOBLIŽ
N

Á→

37

38
39

SK

Á

BAR

40
23
27

21

22

41

25

26

20

24

19

1

17

18

16

2

15

3

46

13

14

4

45

12

5

44

6

9
10
7

11

←

M.

Á

ÉN

SK

KÁ
INI

8

←

KÁ

NIC

EČ

ZÁM

M

DO

42
43

→
VA
YKO
AR

S
MA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Starobřeclavská zabíjačka
Valašské frgály
Vařečky a jiná dřevíčka
Marseillská mýdla
Maďarské uzenářské
speciality
Vánoční bar
Speciality z grilu
TIC BRNO – dárky z Brna
Retro café bar
Vánoční bramboráky
Vinárna u Lišáka
Moravské dobroty
Bar Vozembouch
Churros – španělská
pochoutka
Langoše
Uzeniny Tlustý z Lednice
Sýrové speciality
Čokoládové nářadí
Mexická kuchyně
Ručně nakládané sýry
Grilované oštiepky,
sýrové speciality,
maďarské speciality
Pečené kaštany a kukuřice
Včelovina a medovinový bar
Americké palačinky, káva
Moravské bramboráky
Trdelníky
Zvukaři
Kapří hranolky

29
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37
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39
40
41
42
43
44
45
46

Vykrajovačky
Vánoční dekorace
Bar Vozembouch
Punčový bar
Street food
Přírodní vonné koupelové
soli MATURA
Včelovina
Dřevěné vánoční dekorace
Atelier Moona
Vánoční skleněné
foukané ozdoby
Nahřívací a chladící
polštářky
Francouzské delikatesy
Světlo od včel
Čepice, šály, rukavice
Vánoční andílci
Vykrajovátka a kameny
Svíčky
SITTAR.CZ

ZIMNÍ BAR
Turbomošt a jiné variace
na moštové drinky, svařené víno
a drinky na bázi svařeného vína,
zázvorová limonáda a drinky
na bázi zázvorové limonády.

Vybrané koncerty
na náměstí Svobody
Každý den dva večerní koncerty
v 18.00 a 20.00

Pátek 26. 11.
Slavnostní zahájení: Rybovka
pro Banát, Dětský sbor Brno pod
vedením sbormistryně Valerie
Maťašové a další
Sobota 27. 11.
Koč Kabaret / Olšanský pěvecký
sbor Florián
Neděle 28. 11.
Polaris / Dana Fitz‘n go
Pondělí 29. 11.
Jazz Aus Brno / Čankišou
Úterý 30. 11.
F.T. Prim / Sabor latino
Středa 1. 12.
Ležérně a vleže / Irnis
Čtvrtek 2. 12.
Zuzana Gamboa / Na Mars
Pátek 3. 12.
Hudební legendy v adventním
čase (Jareš, Smetana, Helešic)
/ Monika Bagárová
Sobota 4. 12.
Jarek Šimek / Ekstrom Kwartett

Neděle 5. 12.
17.00 – Mikulášské hýbánky
/ Dan Vertígo a kapela
Pondělí 6. 12.
Brněnské swingové legendy
/ Hazafele
Úterý 7. 12.
A.M.Úlet
/ Lada Šimíčková a kapela
Středa 8. 12.
Vendula Příhodová
/ Zdeněk Král a Souperman
Čtvrtek 9. 12.
Sextet Picnic / D.N.A.
Pátek 10. 12.
Enable / Petr Váša a Ty syčáci
Sobota 11. 12.
LH Za Oponou / IAN
Neděle 12. 12.
Mládí / Svatá voda
Pondělí 13. 12.
Milan Kašuba (80!) Trio a hosté
/ Tereza Marečková
Úterý 14. 12.
Lesní směs
/ Nevermore a Kosmonaut
Středa 15. 12.
Něco Mezi / Joe Cocer band
Čtvrtek 16. 12.
Zkusmeto / Tom Holič
Pátek 17. 12.
Kat a Combo / Dušan Vitázek

Sobota 18. 12.
Dálach / Golden Delicious
Neděle 19. 12.
Pohledy a dětský sbor
/ Skákající králíčci
Pondělí 20. 12.
Helena Blehárová band
/ Gwalarn
Úterý 21. 12.
Slávek Janoušek
/ Shot-C Vocal band
Středa 22. 12.
Adéla Václavová
/ kapela Frappe a Okno
Čtvrtek 23. 12.
17.00 – Rybova mše vánoční
(Česká metropolitní filharmonie)
/ Koledy s Rybovkou

Vybrané koncerty na
Dominikánském náměstí
Komorní koncerty a divadla vždy
v sobotu a neděli v 17.00 a 19.00

Sobota 27. 11.
Už tam Budem? / Jana
Šteflíčková
Neděle 28. 11.
Nedělní pohádka / Kocóři

Sobota 4. 12.
Sobotní pohádka
/ Andrea Buršová a Zdeněk Král
Neděle 5. 12.
Mikulášská opravářská pohádka
/ Eva Henychová
Sobota 11. 12.
Rút a Jane / Kat
Neděle 12. 12.
Nedělní pohádka / Pavel Čadek
Sobota 18. 12.
Zpívánky strýčka Líčka
/ Zbyněk Dovrtěl
Neděle 19. 12.
Michaela Chylová / Vánoční
klavír Zdeňka Krále
Brno je městem hudby, takže
bohatý hudební program je
přirozenou součástí Brněnských
Vánoc. Pyšní se i titulem
Kreativní město hudby UNESCO.
Kompletní program Brněnských
Vánoc včetně koncertů pro děti,
programu VIDA!, ZOO Brno, ZUŠ či
ZŠ na náměstí Svobody najdete
v programovém letáku a na
www.brnenskevanoce.cz.

Změna programu vyhrazena.

Klidná atmosféra,
gastronomické speciality,
zábava pro rodiny
a Halouzkův dřevěný betlém

Brněnské Vánoce
Dominikánské
náměstí

Dominikánské náměstí

Betlém

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
nebo Ježíškovou poštou. Dobré
jídlo a pití si zde můžete letos
vychutnat dokonce včetně
exotického ovoce a o víkendech
za doprovodu kulturního
programu.

Řezbář Jiří Halouzka poslal do
Brna betlém s více než stovkou figur. Kromě mnoha zvířat je v něm
i klasické obsazení – Jezulátko,
jeho matka Marie a otec Josef.
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.

Komorní koncerty a divadla
Pasáž Jalta
Na Dominikánském náměstí
letos vyroste malá stage. Ta
bude zaměřená převážně na
komorní koncerty a divadla
vždy v pátek, sobotu a neděli.
Těšit se zde můžete například
na Andreu Buršovou, Míšu
Chyllovou, Janu Šteflíčkovou
či Zbyňka Dovrtěla. Pro děti je
připravená Opravářská pohádka,
Písničky Strýčka Líčka, kapela
Kocóři či Už tam budem?

V pasáži Jalta bude o víkendu
vždy od 14.00 možné navštívit
dílničky, kde si pod vedením
lektorek děti mohou vyrobit
vánoční ozdoby, přáníčka
či placky nebo si třeba jen
namalovat hezký obrázek.
Od 17.00 bude v Jaltě každý
víkend hrát zimní kino. Takže
bude možné uvelebit se na
lehátku nebo polštářcích,
zabalit se do deky a užít si
filmovou nadílku.
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Palačinky, wafle
& Turbomošt
Čertovy uzeniny
Vánoční vykrajovačky
Fish & Chips / Draft beer
Jägermeister BAR
Slovenské pirožky a svařáky
Bramboráky jako Brno

7
8

8

7

ZOO
KOUTEK

Langoše u princezny
Královské bramboráky
a hranolky
9 Brašnář
10 Virunga
11 Gurmánský popcorn
& Turbomošt
12 Ježíškův bar

December Design Days
s hrající vánoční hvězdou,
koncerty a čtením pohádek

Nádvoří
Staré radnice
Letos poprvé bude možné si
Brněnské Vánoce s kalíškem
medoviny či svařáku užívat i na
nádvoří Staré radnice. Kromě
designových trhů a příjemného
posezení zútulňujícího už tak
kouzelné brněnské místo zde
najdete také hrající vánoční
hvězdu, která loni putovala po
městě a stala se oblíbeným
fotopointem.
Nejen že umí sama hrát, ale
prostor kolem ní rozzáří i živá
vystoupení umělců. Například
sólistů opery Národního divadla
Brno, překrásné Drei Engeln či
ČeVok (české vokální kvarteto).
Pravidelně zde také budou
brněnští herci a herečky
předčítat z pohádkových
knížek pro děti.

Adventní věž Staré radnice
Vánoční atmosféru v centru
města a pohled na nasvícené
ulice si určitě vychutnejte
s nadhledem z věže
Staré radnice.
prosinec
PO–ČT
PÁ
SO
NE

14.00–20.00
12.00–22.00
10.00–22.00
10.00–20.00

svátky
23. 12.
10.00–22.00
24. 12.
10.00–17.00
25.–31. 12. 10.00–22.00
1. a 2. 1. zavřeno

December Design Days
na nádvoří Staré radnice
Designové trhy nabídnou
nejen řadu možností pořízení kvalitních dárků, ale taky
útulnou atmosféru malebného
nádvoří pod radniční věží. Svou
tvorbu představí autoři, kteří
navrhují módní doplňky, šperky,
oblečení, porcelán či tvoří své
vlastní umění.

Z nabídky tvůrců vybíráme:
26. 11. – 2. 12.
MITONKA – přírodní kosmetika
z kvalitních surovin v BIO kvalitě
Svítí Kvítí – květinářství
/ Eukalyptus / atmosféra
/ světlo / kvítí…
TOTUMO – šperky z přírodních
jihoamerických materiálů
jako tagua, totumo, asai

3.–9. 12.
JAM wooden jewelry – šperky,
misky a hračky ze dřeva
ze zahrady a lesa
FolklorStyl s.r.o. – móda
v tónech folkloru
Rozvoněno s.r.o. – pěstování,
zpracování a vyrábění věcí
z levandule
10.–16. 12.
MagB – originální dámské
oblečení. Zejména sukně,
volnočasové kalhoty
MontMat – jedinečné,
sebevědomé, barevné
a stylové kabelky
ZenZen Woodworking –
výrobky do kuchyně přímo
od truhlářky
17.–23. 12.
Atelier Chucky –
obrazy a keramika od
MgA. Kristýny Tůmové
Indra Stein Design –
šperky a sochy
Mgr. Jindřicha Ploticy Steina
VonTree Candle – voňavá zima
se svíčkami, které opravdu voní
JOCHA – móda pro 21. století
s elegancí a péčí první republiky

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

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!

Jak na to?
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).

Pletou se vám městské části?
Brněnské Vánoce jsou již druhý
rok (po)pletené a barevně
odkazují k Vánocům a Brnu. Loni
byly „pletené“ vzory inspirovány
známými brněnskými ikonami
jako časostroj na Svoboďáku
nebo Jošt na koni, letos se
motivy rozšířily za hranice
centra a odkazují k jednotlivým
městským částem a čtvrtím.

Jednotlivé vzory můžete najít
také na předchozích stránkách
a hádat, která městská část je
která a která je ta vaše. Pokud
tápete, jste z toho celí popletení
a chcete nápovědu, sledujte
plakáty v ulicích města, kde
jsou názvy městských částí
zmíněny, nebo se podívejte na
web Brněnských Vánoc.

TIC BRNO na podzim vyzval
městské části Brna a jejich
obyvatele, aby se zapojili
a navrhli motiv, který bude
charakterizovat právě jejich
bydliště. Hlasování proběhlo
formou online dotazníku,
následně byl dotazník
vyhodnocen a vítězné motivy se
otiskly do 29 „pletených“ vzorů,
které se promítly i do kampaně
letošních Brněnských Vánoc.

Pletené vzory, které zahřejí
i pobaví, vymysleli v loňském
roce designéři z brněnského
NEON STUDIA. Typický vánoční
vizuální prvek symbolizuje teplo,
rodinu i přátelství a v červenobílé kombinaci navazuje nejen
na vánoční atmosféru, ale
i korporátní barvy města Brna.

Vracíme advent a Vánoce
s Ježíškem.

Vy můžete podpořit návrat
Ježíška svým podpisem
pod „Desatero tradičního
adventu a Vánoc“ na
www.nasJezisek.cz.

Patronátem Našeho Ježíška
podporujeme a označujeme
kvalitní adventní a vánoční akce,
Více najdete na:
mezi něž patří i Brněnské
www.nasJezisek.cz
Vánoce.
 nasJezisek
 nasJezisek

Vyhlídkové jízdy Brnem
Nasedněte do vyhřátého
minibusu a vyjeďte. Kdy?
V sobotu a neděli.
Slavné vily
27. 11., 4. a 11. 12. – 9.30 a 13.30
Paláce průmyslové aristokracie
28. 11., 5. a 12. 12. – 9.30 a 13.30

Autentické prohlídky Advent
Vydejte se s průvodci vánočně
vyzdobeným městem. Letošní
novinkou jsou i prohlídky pro děti.
Kláštery v centru Brna
27. 11., 4. 12., 11. a 18. 12.
sraz ve 14.00 před Starou radnicí
Co by chtěl drak pod stromeček?
28. 11. a 12. 12. – sraz ve 14.00
před Starou radnicí
Brněnské pověsti pro děti
5. a 19. 12. – sraz ve 14.00
před Starou radnicí

Brněnské betlémy
28. a 30. 12. – sraz v 16.00
před katedrálou sv. Petra a Pavla
Jak se dělá film?
Filmové Brno s vánočním
snímkem Přání Ježíškovi
12. a 19. 12. – sraz v 14.00
před hotelem Continental

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.
Prohlídka 11. 12. ve 14.00 a 15.00,
vstup Bratislavská 68.
Vstupenky a informace
na www.gotobrno.cz/akcetic
a v informačních centrech.

Nadělte pod stromeček
dovolenou v Brně!
www.brnopas.cz

TOP 5 cílů zdarma
MHD zdarma
výhodné slevy
přednostní vstup
do vily Tugendhat
NOVINKA: vstup na
Slovanskou epopej v ceně

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 a jednom
nádvoří. Každé místo nabízí
originální tvář a program. Určitě
sledujte také webové stránky
Brněnských Vánoc, na kterých
budete zváni na předvánoční
program jednotlivých městských
částí a dalších míst v Brně.

Brněnské Vánoce
na náměstí Svobody
Dynamické náměstí
s každodenním živým
programem.
Brněnské Vánoce
na Dominikánském náměstí
Klidná atmosféra, gastro
speciality a zábava pro rodiny.
Brněnské Vánoce
na nádvoří Staré radnice
December Design Days, hrající
hvězda, radniční věž.
Advent na Zelňáku
Útulný trh zaměřený na
řemeslné výrobky a tradice.
Advent u Jošta
Stánky neziskových organizací,
řemeslné a dárkové zboží, bar
a dětský kolotoč.

Více na: www.brnenskevanoce.cz a www.adventnazelnaku.cz

Máme srdce,
které hraje…

Vysíláme pro vás z Brna
ty největší hity po celý rok!

PF 2022
www.hitradiocitybrno.cz

Zimní zahrádky

Letošní novinkou zimního
centra Brna bude zhruba stovka
otevřených restauračních
zahrádek, které budou
přizpůsobené zimnímu provozu
a stanou se tak součástí
vánočních trhů. Městská část
Brno-střed vyhověla žádostem
provozovatelů a umožnila jim
jejich provoz prodloužit i na
měsíce listopad a prosinec.
Předvánoční posezení s přáteli

na vyhřívané předzahrádce
oblíbené restaurace nebo
kavárny je ve světě běžné
a věříme, že si jej oblíbí i Brňané.
Většina provozovatelů chce své
zahrádky koncipovat takzvaně
na stojáka a počítá i s prodejem
teplých nápojů s sebou. Bude
zde platit klasická otvírací
doba, a to mimo historické
centrum maximálně do 22.00
a v historickém centru do 24.00.

Brněnské Vánoce se konají pod
záštitou primátorky statutárního
města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
Statutární město Brno finančně
podporuje TIC BRNO.

Projekt Rozvoj produktové nabídky,
posílení marketingových aktivit
a rozvoj partnerství v turistické
oblasti Brno a okolí byl realizován
za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
www.destinace-brnensko.cz
www.ticbrno.cz
www.gotobrno.cz

Partneři

TIC BRNO ←
GO TO BRNO.cz

