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Advent nA zámku 
v CholtiCíCh

 Vánočně naladit se můžete v sobotu 
3. prosince na zámku v Cholticích. Od 
14.00 do 18.00 čekají na Vás na malém 
zámku předvánoční řemeslné dílny s prode-
jem knih, v zámecké Salla terreně výstava 
betlémů, v obřadní síni zámku proběhne 
prodej a ukázka výroby vánočních ozdob 
od firmy Vánoční ozdoby, DUV družstvo 
Dvůr Králové z provozovny Horní Bradlo. Na 
nádvoří si nenechte ujít tradiční předvánoční 
jarmark s občerstvením. Děti se mohou 
povozit zámeckým kočárem. Od 14.30 
v kapli svatého Romedia uslyšíte vánoční 
koncert v podání ZUŠ Přelouč pod vedením 
Mgr. Markéty Váňové a Davida Štrupla. 
V 15.30 až 16.30 uvidíte u „jeskyně“ živý 
betlém a v 16.30 začíná na nádvoří divadlo. 

Dramatický kroužek ZŠ Choltice zahraje pod 
vedením Mgr. Jana Čermáka divadelní hru 
„Vánoce u Rumcajsů“, na motivy vyprávění 
Václava Čtvrtka. V 17.00 se slavnostně 
rozsvítí zámecký vánoční strom. Tradičně 
zazpívají žáci ZŠ Choltice pod vedením 
Mgr. Zuzany Vyhnálkové. Přejeme Vám 
příjemné chvíle na zámku v Cholticích. 

Adventní konCerty 
nAzámku 
v nAsAvrkáCh

 K adventnímu času neodmyslitelně 
patří adventí koncerty. Na zámku v Na-
savrkách můžete navštívit  4. prosince 
od 16.00 druhý adventní koncert s té-
matem Labyrint světa po 365 letech 
a vánoční melodie. Vystoupí pěvecký 

sbor „Nestejskáme si” pod vedením 
sbormistra a autora zpěvohry Laby-
rint světa po 365 letech Jana Stejskala. 
11. prosince od 16.00 na třetí adventní 
koncert přijal pozvání komorní smyčcový or-
chestr Bona Nota z Pardubic pod vedením 
Daniela Chrásky. Orchestr hraje především 
hudbu baroka a raného klasicismu a vystu-
puje v barokních kostýmech. Čtvrtou ad-
ventní neděli 18. prosince od 16.00 – Čas 
Vánoc zpříjemní svým vystoupením soubor 
Kvintetky: Jana Trojanová, Kamila Chaloup-
ková, Olga Vašíčková, Michaela Šupíková 
a Iva Říhová s hudebním doprovodem: 
Štěpán Buchar - kytara, Monika Bucharová 
– violoncello, Jan Buchar – baskytara.

expediCe krkAňkA
 Až budete sytí vánočních dobrot a po-
hádek zkuste vyrazit s Ronovskými Junáky na 
16. ročník vánočního přechodu Želez-
ných hor po trase Ronov - Mladotice - 
Třemošnice - Lichnice - Lovětín - Rudov
- Žlebské Chvalovice – Ronov, celkem 
15 km. Pěší přechod Železných hor star-
tuje 26. 12. 2016 v 10 h v Ronově nad 
Doubravou od klubovny skautů. Cílem je 
Krkaňka ve 14.00 Trasa je vhodná i pro děti 
a konční opět v Ronově nad Doubravou. 
Po cestě se potěšíte krásami Železných 
hor a ještě uděláte něco pro svoje tělesné 
blaho.

Ať už oslavíte závěr roku ve svém domově 
nebo vyrazíte slavit Silvestr s přáteli, přejeme 
Vám, aby vstup do nového roku 2017 byl 
co nejpříjemnější a plný pohody.

měsíc prosinec je časem adventu, časem přípravy na 
nejkrásnější svátky v roce, a to vánoce. Během adventu 
se totiž musí stihnout napéct cukroví, nakoupit dárky 
a různé drobnosti, uklidit nebo také třeba navštívit trhy 
a vánoční koncerty. dále se na děti chystá mikuláš 
s čertem. příležitostí  je velmi mnoho. kam se vypra-
vit a užít si předvánoční atmosféru nazdobených měst 
a obcí vám napoví kalendář akcí, který je zveřejněn 
na webových stránkách mAs Železnohorský region 
www.zeleznohorsky-region.cz.


