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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení představitelé obcí, regionů, informačních center a organizací přispívajících k rozvoji regionu 

Veselska a jeho blízkého i širšího okolí,

i v prosinci Vám přinášíme aktuální informace o našem Turistickém informačním centru a dění na 

Veselsku. Náš newsletter podobně jako v minulých měsících doprovází také materiál obsahující přehled 

akcí, které se uskuteční na Veselsku v průběhu prosince.

Příchod prosince vždy znamená nejen příchod zimy, ale také adventního období a vánoční atmosféry.

U nás v Turistickém centru Veselska, stejně jako na dalších místech ve Veselí nad Moravou, bude letošní 

vánoční nabídka kulturního vyžití skutečně velmi bohatá. Všechny akce s vánoční tématikou budou 

probíhat pod záštitou tzv. Vánočního Veselí. Vánoční Veselí představuje komplexní program 

adventních a vánočních akcí na měsíc prosinec. V rámci něj se můžete těšit například na vánoční trhy, 

slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, tematicky laděné výstavy, divadla, koncerty a mnoho dalšího.

Tel.: 518 321 881, mobil: +420 724 139 605, +420 602 618 595
Turistické informační centrum Veselska

E-mail: info@tic-veseli.cz
www.tic-veseli.cz

Veselské kulturní centrum, o.p.s.
náměstí Míru 667

Veselí nad Moravou / 698 01

NAŠE INFO

V Městské galerii Panský dvůr bude 1. prosince zahájena výstava betlémů a vánočních 

ozdob s názvem „…a přišel čas Vánoc“. Výstava bude prezentovat originální výzdobu 

vánočních stromečků v podání žáků veselských škol a zájmových organizací. Výstavu 

doplní také instalace betlémů a jesliček, které jsou po staletí neodmyslitelnou součástí 

výzdoby domácností v období Vánoc.

Současně v Městské galerii Panský dvůr také probíhá výstava fotografií Ctirada Basse, veselského rodáka, který 

fotografoval místní přírodu od 50. do 90. let 20. století. Výstava je pořádána při příležitosti vydání kalendáře města 

Veselí nad Moravou s fotografiemi pana Ctirada Basse a je možné ji shlédnout až do 5. ledna 2014.

V souvislosti s Vánočním Veselím bychom Vás také rádi upozornili na 

několik akcí probíhajících u nás v Turistickém centru Veselska. Jedná se 

především o sérii adventních odpolední, které budou probíhat každou 

adventní neděli od 14h do 18h. V rámci těchto odpolední se můžete těšit na 

ukázky nejrůznějších řemesel a zajímavou hudební produkci.

S radostí bychom Vás také chtěli informovat, že v našem informačním centru 

bude nově od prosince zřízen tzv. Family point, tedy místo pro rodinu. 

Family point označuje veřejné místo, kde mohou rodiče v případě potřeby 

pečovat o své děti (přebalení, nakojení ad.) a získat informace pro podporu 

rodiny. Slavnostní otevírání Family pointu proběhne v sobotu 7. prosince 

2013 a bude spojeno se zábavným odpolednem pro děti.



Od Adventu do svátku Tří králů. Představení obvyklých prací, 

zvyků, příprava tradičních jídel a stolování na jihomoravské 

vesnici přelomu 19. a 20. století. Uvidíte obchůzky Lucek, Tří 

králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti 

budou připraveny tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, 

vyrobit si figurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu s panem 

učitelem se budete moci naučit známé i méně známé koledy. 

Dospělí jistě ocení možnost ochutnat mladá vína a zabíjačkové 

speciality.

Více info na: www.skanzen.nulk.cz

Mužský pěvecký sbor a obec Louka Vás zvou první adventní neděli 

na hudební pásmo s názvem „Tajemství adventu“. V rámci 

odpoledne se můžete těšit například na sboreček žen z Lipova, 

cimbálovou muziku Petra Galečky, chrámový sbor Louka či 

Lúčánek. Hudební program doplní vánoční trhy, které budou 

probíhat od 14:00 v předsálí kulturního domu. Na trzích bude 

možné zakoupit tradiční výrobky s vánoční tématikou a také dárkové 

výrobky firmy Tradice Slovácka z Blatničky.  

Více info na: www.obeclouka.cz

CO VÝZNAMNÉHO NÁS ČEKÁ

V průběhu prosince se můžete těšit hned na několik významných akcí, které proběhnou na 

Veselsku.

ROMANTICKÉ KYTARY KARLA FLEISCHLINGERA

4. 12. 2013 / 19:00 / sál Základní umělecké školy / Veselí nad Moravou 

První prosincovou středu ve Veselí vystoupí hudebník Karel Fleischlinger. Tento 

muzikant je  jedním z nejuznávanějších hráčů na kytaru u nás, což dokládají i četná 

ocenění, jež získal za svoji hudební kariéru. Specializuje se na hudbu 19. století, 

kterou interpretuje na kopie romantických kytar od zhotovitele Jana Tuláčka a na 

původní nástroje z 19. století. Sólový program doplňuje mluveným slovem - 

zajímavostmi o kytarách a autorech zlatého věku tohoto nástroje

Více info na: www.kultura-veseli.cz

RADUJME SE, VESELME SE…

TAJEMSTVÍ ADVENTU

30. 11. 2013 – 5. 12. 2013 / Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy / Strážnice 

1. 12. 2013 / 15:00 / kulturní dům / Louka 
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DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU: BETLÉM

18. 12. 2013 / 19:00 / kulturní dům /Veselí nad Moravou 

VÁNOČNÍ KONCERT S KAPELOU POUTNÍCI

8. 12. 2013 / 19:00 / kulturní dům /Veselí nad Moravou 

Druhou adventní neděli do Veselí nad Moravou zavítá legendární 

bluegrassová a country kapela Poutníci, která si připravila nové 

album, jenž symbolicky pokřtí také u nás. Jedná se o nosič, který je 

ideově zaměřený na Vánoce, přičemž je složen z písniček z oblasti 

české country s vánoční tématikou, z vánočních swingových 

standardů, z orchestrální skladby z oblasti vážné hudby a 

samozřejmě zde nechybí české a moravské koledy, upravené pro 

bluegrassové nástroje. 

Více info na: www.kultura-veseli.cz

Čtvrtým představením v rámci letošní divadelní sezóny ve Veselí nad 

Moravou bude Betlém, v režii Vladimíra Morávka a v podání Divadla 

Husa na Provázku. Neobvyklé zjevení biblického příběhu o narození 

Spasitele v křehkém přebásnění Jana Antonína Pitínského. Lidová 

slavnost s živým betlémem a zpíváním koled. Mystérium o obnovené 

naději a o tom, že nikdo nebude sám. S Marií, Josefem, Herodem, 

pastýři, anděly i čerty. Souboj dobra a zla, lásky a nenávisti. Křehká, 

místy i komediální, nápaditá předvánoční podívaná se zázrakem.

Více info na: www.kultura-veseli.cz

JÍZDA PARNÍ LOKOMOTIVOU PŘES BÍLÉ KARPATY

14. 12. 2013 / odjezd z Veselí nad Moravou v 8:00 

V sobotu 14. prosince budete mít jedinečnou možnost zúčastnit 

se jízdy vlakem taženým parní lokomotivou Albatros. 

Nostalgická jízda parním vlakem vyráží z Veselí nad Moravou 

přes Vrbovce, Myjavu a Starou Turou do Nového mesta nad 

Váhom a zpět. Ve Staré Turé je na programu zastávka s možností 

návštěvy malého železničního muzea. Jízda je pořádána k 90. 

výročí od započetí výstavby tratě přes hřebeny Bílých Karpat.  

Více info na: www.spolecnost-zeleznicni.estranky.cz 
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