PROSINEC

LISTOPAD

PYšelský KULturní KAlendá
NED LE
30.11.
od 16 hodin

První adventní setkání
„Rozzá íme sv tlem líce, p ineste si svoje svíce!“
nám stí
(po ádá T.J.SOKOL a ZŠ Pyšely)

PÁTEK
5.12.
od 17 hodin

Mikuláš na Fa e
(po ádá Fara Pyšely)

SOBOTA
6.12.
od 16 hodin

Zaje ický Mikuláš
Restaurace NA RADNICI v Pyšelích
(po ádá RC Zají ek)

NED LE
7.12.
od 16 hodin

Druhé adventní setkání
„Medový advent“
nám stí
(po ádá Fara Pyšely)

NED LE
7.12.
v 18 hodin
PÁTEK
12.12.
od 9 do 16
hodin

Koncert v kostele Povýšení Sv.K íže
inkují: Vratislav K íž (baryton), Petr Malásek (klávesy)
a Alžb ta Polá ková (soprán)
(po ádají manželé Zaradi kovi)

Den otev ených dve í
tský domov

SOBOTA
13.12.
v 15 hodin

Adventní koncert vokálního souboru Mammas&Mammas
kostel Povýšení Sv.K íže

NED LE
14.12.
od 16 hodin

etí adventní setkání
„Kouzelný advent ze Zaje ic“
nám stí
(po ádá Sdružení pro zvelebování Zaje ic, Ková ovic a okolí, RC Zají ek)

od 16,30
NED LE
14.12.
v 18 hodin

žete se podívat na jesli ky v kostele!
Váno ní charitativní koncert pro DD s žes ovým kvintetem BRASS FIVE
sokolovna
(po ádá DD Pyšely)

Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na pošt a m stském ú ad .
Zm na programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích v as plakátována.
PRO P ÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU:
pysely.kultura@seznam.cz

PYšelský KULturní KAlendá
SOBOTA
20.12.
v 15 hodin
a
v 17 hodin

Pohádka pro malé i velké „Vodní král“
v podání SDOL Pyšely
sokolovna
(po ádá T.J. SOKOL Pyšely)
edprodej vstupenek v m stské knihovn

NED LE
21.12.
v 16 hodin

tvrté adventní setkání
„Pražská mobilní zvonohra“
v programu je série skladeb s názvem Roaming Bells
hrát bude nizozemská carillonistka paní Rosemarie Seuntiens
nám stí
(po ádá SDH Pyšely)

od 16,30

žete se podívat na jesli ky v kostele!

POND LÍ
22.12.
v 18 hodin

edváno ní koncert Mammas&Mammas
zaje ická hospoda

NED LE
30.11.
7.12.
14.12.
21.12.

Mše v kostele Povýšení Sv. K íže
každou ned li od 15 hodin

ST EDA
24.12.
v 20 hodin

„P lno ní mše“
kostel Povýšení Sv. K íže

TVRTEK
1.1.
v 15 hodin

„Novoro ní mše“
kostel Povýšení Sv. K íže

Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na pošt a m stském ú ad .
Zm na programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích v as plakátována.
PRO P ÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU:
pysely.kultura@seznam.cz

