
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA + TRADI ČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
Mikuláš, čert a anděl 
Tradiční Vánoční trhy na dvoře ( od 10.00 hod. ) 
Bronzová adventní neděle 
Akce pro rodiče s dětmi 
Termín : 04.12.2011 
Začátek: 15.00 hod. ( program pro děti, hry, soutěže ), příchod Mikuláše, anděla a čerta ( mezi 16:30 – 
17:00 ) 
Lokalita: tř.Míru 65, Pardubice 53002 
Vstupné: 90,- Kč / dítě ( předprodej ), 120,- Kč / dítě ( na místě ) 
( program pro děti, mikulášská nadílka, dětský punč, horká čokoláda, Vánoční jablíčka, cukroví, zpívání 
Vánočních koled, Mikuláš, čert a anděl, fotograf ) 
 
Adventní neděle také spojíme s Vánočními trhy ve dvoře za klenotnictvím Lejhanec a každou další adventní 
neděli budeme v tomto svátečním duchu pokračovat. 
 
 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU + TRADI ČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
Rozsvícení Vánočního stromu 
Tradiční Vánoční trhy na dvoře ( od 10.00 hod. ) 
Vánoční koledy v podání pěveckého sboru od 15:30 hod. 
Stříbrná adventní neděle 
Akce pro rodiče s dětmi, akce pro širokou veřejnost 
Termín: 11.12.2011 
Začátek: 15:00 hod. ( program pro děti, hry, soutěže ), rozsvícení Vánočního stromu ( mezi 16:30 - 17:30 
hod. ) 
Lokalita: tř.Míru 65, Pardubice 53002 
Vstupné: dobrovolné vstupné 
( program pro děti, horká čokoláda, dětský punč, Vánoční jablíčka, tradiční cukroví, zpívání Vánočních 
koled, fotograf ) 
 
 
PŘEDVEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ S JEŽÍŠKEM + TRADI ČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
Ježíšek, Vánoční přání dětí, sladkosti pro děti 
Tradiční Vánoční trhy na dvoře ( od 10.00 hod. ) 
Zlatá adventní neděle 
Akce pro rodiče s dětmi 
Termín: 18.12.2011 
Začátek: 15:00 hod.  
Lokalita: tř.Míru 65, Pardubice 53002 
Vstupné: 90,- Kč / dítě ( předprodej ), 120,- Kč / dítě ( na místě ) 
( program pro děti, Ježíšek, horká čokoláda, Vánoční jablíčka, sladkosti, cukroví, zpívání koled, Vánoční 
besídka, přáníčka dětí, fotograf ) 
 
Děti jednotlivě přistoupí k Ježíškovi, který jinak žije na dalekém severu v kraji věčného ledu, posadí se 
Ježíškovi na klín a sdělí své nejtajnější vánoční přání, které by chtěli nalézt pod stromečkem, za odměnu 
každé dítě dostane sladkosti a cukroví.  
 
Rodiče si na všech námi pořádaných akcích může objednat profesionální zarámovanou fotografii svého 
dítka s rámečkem v duchu akce ( Mikuláš, čert a anděl, rozsvícení Vánočního stromu, Ježíšek ) 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
MARY & POPP'S CENTRE, tř.Míru 65, Pardubice 53002 


