#brnenskevanoce
#autenticke
#lokalni
#tradicni

Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátora statutárního města Brna.
Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, p. o.

Partneři:

Mediální partneři:

Hlavní mediální partner:

#brnenskevanoce
náměstí Svobody
Dominikánské náměstí
23. 11. – 28. 12. 2018
9.00–21.45

Moravské náměstí
Parking JD

Náměstí Svobody
Dominikánské náměstí

Domini park

Autobusové nádraží
Grand
Zelný trh
IC TO JE Brno
Panenská ulice
IC Hlavní vlakové
nádraží infopoint festivalu

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.

#brnenskevanoce
Každodenní hudební program
na náměstí Svobody.
Skvělá gastronomie
na Dominikánském náměstí.
Zimní bar, December Design Days,
virtuální realita, dřevěný betlém,
Ježíškova pošta a mnoho dalšího.
Je tu advent a s ním i trhy
na čtyřech náměstích.
Centrum Brna je tím nejlepším
místem, kde počkat na Ježíška!
Letos na vaše četná přání
prodlužujeme Brněnské Vánoce
až do 28. 12.!
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Rozsvícení
stromu

16.00
17.00

16.00–20.00

Slavnostní zahájení Brněnských Vánoc
Rozsvícení stromu na náměstí Svobody
za přítomnosti zástupců vedení
města a brněnského biskupa
Mons. ThLic. Vojtěcha Cikerleho
Jan Smigmator & Swinging Q,
videomapping, Dětský sbor Brno,
DJ Paolo di Maki, Cirkus trochu jinak –
Trampoty s Ježíškem

Náměstí Svobody
Náměstí Svobody je přirozeným středobodem Brna. Nejinak
tomu je v době adventu.
Dynamický a živý Svoboďák je místem setkávání, zábavy
a navazování nových přátelství.
Najdete tady tradiční vánoční strom i netradiční instalaci
na kašně. Náměstí vévodí bílá kopule Zimního baru
s oblíbenými brněnskými nápoji a letos s punči inspirovanými
starodávnými recepturami.
Stylové dárky pod stromeček nakoupíte v prosklených
modulech při akci December Design Days (4. 12. – 23. 12.).
Na pódiu vás potěší hudba různých žánrů, užijete si také
adventní koncerty České televize, Čtení dětem, akci Česko
zpívá koledy a děti určitě i tradičního Mikuláše. V proskleném
modulu pak bude po celou dobu i virtuální realita.
Unikátem náměstí Svobody je právě každodenní kulturní
a hudební program, který přes den dotvoří adventní atmosféru
a večer pak zajistí kulisu pro zábavu s přáteli a blízkými.
Začíná již v dopoledních hodinách vystoupeními dětí z MŠ, ZŠ,
ZUŠ a lidových souborů. Odpoledne pak pokračují divadelní
vystoupení a každý den zakončí hudba různých žánrů jako
například pop, rock, folk, blues, swing, gospel, punk, world
a cover music, cross over, ethno, country a další.
Brno je městem hudby. Pyšní se titulem Kreativní město hudby
UNESCO. Kompletní program Brněnských Vánoc najdete na
www.brnenskevanoce.cz.
náměstí Svobody 23. 11. – 28. 12. 2018, 9.00–21.45

Večerní koncerty
na náměstí Svobody
		 pátek 23. 11.
17 . 00 Slavnostní rozsvícení
stromu		
sobota 24. 11.
18 . 00 Od ucha k uchu
19 . 30 Adéla Jonášová
		 neděle 25. 11.
18.00 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Monty
19.30 René Souček a Marek
Hlosta
		 pondělí 26. 11.
18 . 00 Dáša Ubrová Trio
19 .30 VoiC #
		 úterý 27. 11.
18 . 00 Jiří Schmitzer
19 . 30 Der Šenster gob
		 středa 28. 11.
18.00 Petra Šany Šanclová
19.30 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Golden
Delicious
		 čtvrtek 29. 11.
18.00 Dan Vertígo
19.30 Už jsme doma: 5 ran
		 do čepice
		 pátek 30. 11.
18.00 Puding pani Elvisovej

19.30 Prozatím
		 sobota 1. 12.
18.00 Hovaduo
19.30 Cafe Industrial
		 neděle 2. 12.
17.30 Adventní koncert
České televize –
stream
18.30 Jamaron
20.00 Ateliér
		 pondělí 3. 12.
18.00 Deloraine
19.30 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Polaris
		 úterý 4. 12.
18.00 Lada Šimíčková
s kapelou
19.30 Soukromá škola
populárního zpěvu
		 středa 5. 12.
17.30 Mikuláš
19.30 Pro tebe!
		 čtvrtek 6. 12.
18.00 Slávek Janoušek
& Luboš Vondrák
& Láďa Zítka
19.30 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Moras

		 pátek 7. 12.
18.00 Brünnfield
19.30 Kumbalu
		 sobota 8. 12.
19.30 Brixtn
		 neděle 9. 12.
17.30 Adventní koncert České
televize – stream
18.30 Beatles revival (Mrtvej
brouk)
20.00 Burningboy
		 pondělí 10. 12.
18.00 Tomáš Kočko
& ORCHESTR
19.30 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Nevermore
a Kosmonaut
		 úterý 11. 12.
18.00 Ivo Cicvárek s kapelou
19.30 Brno Gospel Choir
		 středa 12. 12.
18.00 Česko zpívá koledy
19.30 Lucie Redlová & Garde
		 čtvrtek 13. 12.
18.00 Markéta Tulisová
19.30 4psi
pátek 14. 12.
18.00 DoSrdce
19.30 Ypsilon
sobota 15. 12.
18.00 Funny Fellows Parade
19.30 Textová dílna Slávka
Janouška

		 neděle 16. 12.
17.30 Adventní koncert České
televize – stream
19.00 VoiC #
20.00 Stompin’ Dog
		 pondělí 17. 12.
18.00 Fred Madison
19.30 Kapela Scent
úterý 18. 12.
18.00 Ukulele Troublemakers
19.30 Ritmo Factory
		 středa 19. 12.
18.00 Křídla
19.30 Broug
		 čtvrtek 20. 12.
18.00 Černobílé olivy
19.30 Poutníci
		 pátek 21. 12.
18.00 Ozvěny festivalu
Na prknech, dlažbě
i trávě – Funky Chicken
19.30 Věra Špinarová Tribute
sobota 22. 12.
17.30 Zuzana Gamboa & Band
19.30 Čankišou
		 neděle 23. 12.
17.00 Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby
Kompletní program
Brněnských Vánoc najdete
v programovém letáku
a na www.brnenskevanoce.cz.
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.
Liduška, jak ji nálezci pojmenovali, měla štěstí – dostala
se do rodiny, ve které se o ni vzorně postarali.
Jedním z nálezců byl novinář Rudolf Těsnohlídek, který následně
přemýšlel, jak pomoci podobným opuštěným dětem. Inspiroval
se v dánské Kodani a v roce 1924 uspořádal v Brně první
sbírku pod rozsvíceným stromem. Tradice vánočních stromů
na náměstích se později rozšířila po celé naší vlasti.
Ani dnes nemají všichni Vánoce bohaté a štědré. A protože
advent je obdobím, kdy bychom se měli dělit s potřebnějšími,
nabízejí Brněnské Vánoce několik možností, jak ukázat 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 14.30 do 15.30 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.
Zimní bar nabízí charitativní koktejl, jehož zakoupením přispějete
na konto brněnského hospicu sv. Alžběty.

Seznam stánků:
1 Bar Námořník
2 Trdelník, vafle, francouzské
palačinky
3 Francouzské delikatesy
4 Langoše a grilované oštiepky
5 Čaje, káva
6 Medovina
7 Lokše
8 Valašské frgály
9 Vařečky a jiná dřevíčka
10 Churros španělská
pochoutka
11 Starobřeclavská zabijačka
12 Bar Vozembouch
13 Domácí bramboráky
14 Moravské dobroty
15 Čokoládové nářadí
16 Ručně nakládané sýrové
speciality
17 Bramborové spirály
18 Dobroty u Dulajza
19 U jitrničky
20 Kouzlo Vánoc
21 Bar Vozembouch
22 Tutti Frutti bar
23 U Tlustých z Lednice
24 Bramboráky
25 Vánoční krámeček
26 Grilované sýrové speciality
27 Uzenářské speciality Bognár
28 Oříšky, sušené ovoce
29 Vánoční bramboráky
30 Sýry a madarské čabajky

31 Punčový bar
32 Bramboráky, uzeniny
33 SITTAR.EU
34 Vánoční bar
35 Moravské specialty z grilu
36 Sladké potěšení - trdelníky,
vafle, francouzské palačinky
37 Výrobky z medu, medovina
38 Retro café bar
39 Original FISH and CHIPS
40 Sýrové speciality
41 Punčový bar
42 Vinárna u Lišáka
43 Sýry a madarské čabajky
44 Nejkrásnější dárek.cz
45 Koupelové soli MATURA
46 Vánoční andílci
47 Rukavice, čepice, šály, šátky
48 Vánoční ozdoby
49 Vykrajovátka, kameny
50 Keramika
51 Mýdlárna a svíčkárna
52 Voňavý hedvábný krámek
53 Marseillská mýdla
54 Dřevěné dekorace
55 Vlněné zboží a ovčí kožešiny
56 Vykrajovačky
57 Koření
58 Svíčky
59 Včelařovo království
60 Nahřívací a chladící polštářky
61 Andělské vitráže, originální
šperky
62 Dřevěné dekorace

Co najdete na náměstí Svobody
Zimní bar
Kromě tradičního brněnského Turbomoštu® a jeho variací letos
pod bílou kupolí Zimního baru ochutnáte také punče inspirované
starodávnými recepturami. Punč je totiž vůbec nejstarším
dochovaným míchaným nápojem na světě, jehož kořeny sahají
až do první poloviny 17. století. Punč tehdy vznikl někde na cestě
mezi Londýnem a Indií jako vzpruha pro britské námořníky
i kolonizátory mířící za lákavými obchodními příležitostmi.
Slovíčko je odvozeno od výrazu „paanstch“, jenž v hindštině
značí číslovku 5. Tolik ingrediencí totiž původní punč obsahoval,
konkrétně alkohol (víno či destilát), cukr, citrusy, koření a vodu
nebo čaj.
Adventní koncerty České televize
Nedělní večery na náměstí zpříjemní tradiční přímé přenosy
adventních koncertů.
Rybovka
Čtvrtou adventní neděli zazní Rybova Česká mše vánoční
v podání České metropolitní filharmonie a Brněnského
filharmonického sboru. Sólisty budou Jakub Tuček, Pavlína
Švestková, Aleš Procházka a Jana Janků.
Mikuláš
Ve středu 5. 12. v 17.30 potkáte čerta Čika, na pódiu nebude
chybět ani Mikuláš a anděl. Všechny děti – hodné i ty zlobivé –
dostanou dárky.
Čtení dětem
Skautské oddíly Dvojka Brno, Královo Pole a 28. středisko
Brána čtou na pódiu dětem pohádky. Přijďte si je poslechnout
a dozvědět se zajímavosti ze světa skautů.

Česko zpívá koledy
Ve středu 12. 12. od 18.00 s Brněnským deníkem Rovnost.
December Desing Days
Brněnské Vánoce žijí také designem. Pokud chcete originální
vánoční dárky s puncem kvality, nevynechejte od 7. do 23. 12.
návštěvu dvou skleněných city modulů přímo v centru města.
Své výrobky představí tvůrci, kteří navrhují módní doplňky,
šperky, oblečení, porcelán, lustry či tvoří své vlastní umění.
Suvenýry
V Brně zapomenete na spěch a nebudete stát fronty
na nápoje. Vybrat si můžete i něco ze zbrusu nové kolekce
suvenýrů ve vizuálním stylu letošních Brněnských Vánoc.
Co třeba hrnek od TIMA, brněnské streetartové legendy?
Vybírat můžete také z dalších originálních dárkových
předmětů z dílny TIC BRNO, jako je například exkluzivní
kolekce porcelánu s novou podobou brněnského draka nebo
třeba dětská kolekce suvenýrů Leoš Janáček s kouzelnými
obrázky brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové.
Virtuální realita
Ve virtuální realitě vstoupíte přímo do zasněženého náměstí
Svobody. Chybí vám vláček? Nasedněte do něj! Chcete
si zahrát koulovanou či zkusit ochránit vánoční strom před
sněhuláky? To vše zažijete ve virtuálním světě. Vstupte
do proskleného modulu a bavte se!
Sdílejte zážitky s hashtagem #brnenskevanoce na Instagramu a vaše fotky se objeví i na LED obrazovce přímo
na Svoboďáku! Nezapomeňte nám napsat, zda jsou pro vás
naše trhy #autenticke #designove #ekologicke #gurmanske
#charitativni #lokalni #objevne #rodinne #svetove #tradicni
nebo #zive?
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Dominikánské náměstí
Krásně opravené 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 opravdu
v klidu vychutnat. Prostor u stánků doplňují komfortní konzumační
zóny, využijte také posezení na terase kostela sv. Michala.
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
V betlému se malí návštěvníci potěší nejen se dřevěnými,
ale i s živými zvířaty. Brněnská ZOO ukáže ovce a kozy.
Jsou to přátelská zvířata, každý si je může pohladit.
Ježíškova pošta
Sní vaše děti o vytouženém dárku? Ať napíšou Ježíškovi!
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 odpoledne mohou děti vyrobit přímo
na náměstí u Ježíškovy pošty.
Rozjasni domov!
Stánek, který ve dnech 17.–23. 12. od 15.00 do 18.00 nabízí pro
vaše domovy Betlémské světlo a ještě víc. Nechte se překvapit!

Gurmánské Vánoce
Jedním z hlavních lákadel Brněnských Vánoc je gastronomie
a prostorem pro dobré jídlo i pití je právě Dominikánské
náměstí. V době adventu tady najdete známé a úspěšné
podniky z Brna a okolí.
Nabídka jídla a pití je moderní, ojedinělá, chutná a rozmanitá.
Pokud hledáte klidné místo, kde se během adventu skvěle
najíst a napít, je Dominikánské náměstí pravou volbou.
Neotřelý koncept Gurmánských Vánoc přináší do Brna nový vítr
a ty nejlepší chutě a vůně Vánoc. Vévodí jim, tak jak je na tomto
náměstí tradicí již od první republiky, ryby a drůbež. Nabídku
skvělého jídla doplní i tradiční a netradiční vánoční drinky, něco
sladkého a bude možné si také odnést chutný dárek.
Dáte si kapří hranolky s Čapunčem pivnice U Čápa nebo si
vyberete z dalších tří druhů ryb ve stánku Fish & Chips? Ohřejete
se skvělým svařákem vinotéky Just Wine, drinky „horký štrůdl“
a aperol spritz baru Mandarin nebo horkými míchanými nápoji
v baru Jägermeister? Ochutnáte exotické kari a polévku kim-chi
nebo domácí řeznické speciality ze Statku Samsara či polévky
a vánoční pizzu v polévkovém baru Akát & Rubin? V nabídce
nechybí tradiční Turbomošt® ani oblíbená Hromčíkova
medovina a v Ježíškově baru horká čokoláda, kávové drinky,
svařák a dezerty. Kdo by měl sladkého málo, jsou tady americké
Vánoce s americkými donuty od Funky Donuts.
A pozor!
Hodovat na Dominikánském náměstí můžete nově i o svátcích.
Trhy jsou pro vás otevřeny až do 28. 12.!

Vratné obaly
Brno jako první město v České republice zavedlo na adventní
trhy plošně systém vratných obalů. Opět si tak 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
můžete vratný obal
vrátit u kteréhokoliv
stánku prodávajícího
nápoje.

Líbí se vám vratné obaly? Nevracejte je a odneste si je domů
jako suvenýr!
V průběhu Brněnských Vánoc jsou k dispozici dva druhy
zálohovaných vratných obalů. Keramický hrnek (70 Kč) a plastový
kelímek (50 Kč).

Náš Ježíšek, patron Brněnských Vánoc
Už čtvrtým rokem je patronem Brněnských Vánoc Náš Ježíšek.
S tradiční podobou Ježíška se v Brně setkáváme na hrnečcích
a kelímcích vratného systému. S Ježíškem však ožívají i tradiční
adventní a vánoční postavy, zpěvy a všechny naše tradice
i lidové zvyky.
Užijme si Vánoce!
Ježíšek tady je a bude s námi!

Autentické – příjemná atmosféra moravské metropole plné
srdečných Brňáků a místních specialit.
Designové – světelný design a originální vánoční dárky
s puncem kvality od našich známých designérů.
Ekologické – díky plošnému systému vratných obalů bylo loni
ušetřeno 190 000 litrů odpadu / 3 800 košů.
Gurmánské – moderní, ojedinělá, chutná a rozmanitá nabídka
gastronomických podniků z Brna a okolí.
Charitativní – pomoc potřebným u „Těsnohlídkova“ vánočního
stromu na náměstí Svobody.
Lokální – místní speciality gurmánské i designové včetně
Turbomoštu®, který si jinde na světě nedáte.
Objevné – přijďte objevit nové přátele, chutě, vůně, hudbu,
virtuální realitu, videomapping a další.
Rodinné – speciální program pro rodiny s dětmi včetně dílniček
a oblíbeného zookoutku.
Světové – čím dál častěji bývají Brněnské Vánoce srovnávány
s Vídní a ambicemi míří i dál.
Tradiční – Halouzkův dřevěný betlém a Náš Ježíšek – tradiční
partner Brněnských Vánoc.
Živé – plánovaná i náhodná setkání, nejen vánoční melodie
na desítkách živých koncertů v kreativním městě hudby UNESCO.

Vánočním Brnem
Adventní věž Staré radnice
Vánoční atmosféru v centru města a pohled na nasvícené ulice
si vychutnejte s nadhledem z věže Staré radnice.
po–čt
14.00–20.00
pá
12.00–22.00
so
10.00–22.00
ne
10.00–20.00
Vyhlídkové jízdy
Nasedněte do vyhřátého minibusu a vyjeďte.
Kdy? V sobotu a neděli.
Kam? Za brněnskými vilami.
24.–25. 11., 1.–2. 12., 8.–9. 12., 15.–16. 12. v 10.00 a v 13.00.
Adventní procházky
Zpříjemněte si adventní dny a vydejte se s průvodci TIC BRNO
vánočně vyzdobeným městem.
Toulky adventním Brnem
Soboty 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. sraz v 16.00 před Starou radnicí
Brněnské betlémy
Čtvrtek 27. 12. sraz v 16.00 před kostelem sv. Jakuba
Brněnské podzemí
Tajemná vánoční atmosféra vás čeká pod městskou dlažbou.
Brněnské podzemí – Labyrint pod Zelným trhem, Kostnice
u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep.
Vstupenky a informace na www.ticbrno.cz
a v IC TO JE BRNO, Panenská 1 a IC pod krokodýlem, Radnická 8.

#brnenskevanoce
#autenticke
#designove
#ekologicke
#gurmanske
#charitativni
#lokalni
#objevne
#rodinne
#svetove
#tradicni
#zive

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.

