
Tradiční akce Adventní průvod světýlek  
v neděli 28. 11. 2021. 

Ke shromáždění u radnice a poslechu vánočních písní vás zveme již v 16:30.  

→Průvod bude zahájen v 17:00  

a za doprovodu českobrodské gardy vyrazí kolem sokolovny do Masarykovy ulice, dále do ulice 5. 

května a k Podlipanskému muzeu. Následně se průvod vydá dolů ulicí Žitomířsku a Komenského 

a zamíří zpět ulicí Tyršovou na náměstí Arnošta z Pardubic k vánočnímu stromu, který bude 

slavnostně rozsvícen. U stromku samozřejmě nebude chybět něco na zahřátí :-)   

→ Na celé trase budou tradičně připravena andělská zastavení, 

o která se postarají děti z místní ZUŠ a ZŠ Tyršova a sportovkyně z TJ Slavoj. Ani letos nebude 

Nebude chybět v průvodu chybět obří andělská loutka, která doprovodí průvod k vánočnímu 

stromu a spousta projekcí, světel a světýlek, jež umocní předvánoční atmosféru.  

→ I letos bude pro děti připravena také Ježíškova pošta. 

Svůj dopis mohou děti předat andělovi, který na ně bude čekat po průvodu před kostelem sv. 

Gotharda nebo ho v průběhu adventu vložit do schránky, která bude viset na vánočním stromě 

až do 17. prosince.  

Jako každý rok se snažíme akci něčím obohatit a letos má pro nás slovo obohatit vlastně tři 

významy.  

→ Nechali jsme vyrobit500 ks adventních kalendářů. 

Ziskem z prodeje chceme přinést do rozpočtu akce pár tisíc navíc a využít je pro profesionální 

zajištění pestrého programu. 

K tomu nám můžete pomoci i vy, a to zakoupením kalendáře v infocentru nebo v městské 

knihovně, kde bude od 20. listopadu na prodej.  

→ Po několika letech se vracíme k lampionové dílně. 

Ve čtvrtek 18. listopadu od 16:00 do 19.00 hodin si budete moci přijít ozdobit svůj 

lampion do radničního sálu CVIK a obohatit desítky světýlek, která projdou první adventní neděli 

městem.  

Tradiční akci chceme obohatit také o něco, co by nás všechny u vánočního stromu spojilo. 

V době adventu a Vánoc je nasnadě společné zazpívání písničky. 

Vybrali jsme píseň Tisíc andělů z dílny Čechomoru. Potěší nás, když si ji přijdete společně s námi 

zazpívat. Těšíme se na vás v srdci našeho města.  
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