
 

4.12- 10.12.2017  

 

Zastávka - Zastávecký Mikuláš  

Kdy: 5. 12. 2017 v 17.00 hod.  

Kde: u vánočního stromu, Zastávka  

Letošní mikulášská nadílka bude trochu jiná nežli v 
letech minulých. Součástí moderovaného programu 
bude i nabídka alko a nealko tekutých zahřívadel a 
pekelných ohňů připravených zastáveckými hasiči. 
Další novinkou je možnost objednání dotovaného 
balíčku od obce Zastávka. To vše je podmíněno 
předběžnou registrací v Regionálním informačním 
centru na adrese Nádražní 36 a to v termínu do 29. 
listopadu 2017.Akci pořádají RIC, DDM a Hasiči 
Zastávka za podpory obce Zastávka.  
  

Oslavany – Slavnostní taneční 

dokončená  

Kdy: 6. 12. od 18.00 hod.   

Kde: Dělnický dům, Oslavany  
Zahájení  plesové  sezóny  absolventy 
středoškolských tanečních. Vstup do sálu pouze ve 
společenském oblečení.   
  

Ivančice - balónky ježíškovi  

Kdy: 8. 12. od 14.30 hod.   

Kde: Palacké náměstí, Ivančice  
Program: 14.30 hod začátek rozdávání balónků; 
15.30 hod. – společné vypouštění balónků s přáním 
ježíškovi; 16:00 hod. – vystoupení a jarmark MŠ a ZŠ 
Řeznovice; 17.15 – živý betlém v podání OS 
Hrubšice.  

 

 

    

 

Dolní Kounice – Mikulášská nadílka s 

průvodem  

Kdy: 9.12.2017  

Kde: Kulturní dům Dolní Kounice  

  

Rosice - Vánoční Rosalky  

Kdy: 9.12.2017 v 18.00 hod.  

Kde: Rosice v sále ZKC  

Vstupné: 40,- v předprodeji 60,- na místě  

Délka akce: 180 min  

Přijďte si poslechnout vánoční lahůdky v podání 
dámského pěveckého sboru Rosalky. Ochutnávat 
můžete i svými chuťovými pohárky. Pohoštění bude 
připraveno od 17.30. Začátek koncertu je pak v 
18.00 hod.  
  

Ivančice - Zájezd Praha- Divadlo Karlín  

Kdy: 10.12.2017 odjez v 7.30 hod.  

Kde: sraz před Besedním domem  

Cena: 1190 Kč v ceně je vstupenka i doprava  

KIC Ivančice pořádá zájezd do pražského divadla v 
Karlíně na operetu Oskara Nedbala Polská krev. 
Zájezd bude spojen s procházkou po večerní Praze. 
Nutno přihlásit se předem v KIC Ivančice.  

  

Moravský Krumlov – Adventní Vídeň   

Kdy: 9. 12. 2017  
Zájezd s CK KM TRAVEL z Brna.  
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