
 

 

 

 

Plán podujatí v mesiacoch december 2011 – január 2012 
 

 

December 2011: 
 

1. – 8. 12. 2011  Vianoce v Gazdovskom dvore 

- výchovno-vzdelávacie podujatie určené pre deti z materských, základných a stredných škôl.  Počas 

podujatia deťom predstavíme jednotlivé zvyky spojené s predvianočným obdobím  a Vianocami na 

Myjavsku. Súčasťou podujatia bude i tradičné zdobenie medovníkov, ľúbostné veštby, koledy 

a občerstvenie.  

- Gazdovský dvor,  Turá Lúka, 907 01 Myjava 

 

4. 12. 2011   Vianoce s Cantilenou 

- druhý adventný koncert , v rámci ktorého sa predstaví speváckeho zboru mesta Senica – Cantilena 

v rámci cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave.  

- Evanjelický chrám Boži v Myjave, M. R. Štefánika Myjava 

 

8. – 11. 12. 2011  Vianoce v divadle 2011 

- trojdňový festival amatérskeho a profesionálneho divadla zahrňujúci klasické a interaktívne 

divadelné predstavenia. Súčasťou festivalu je i oceňovanie významných hereckých osobností na 

Terase slávy. Doteraz boli ocenení napr. Ladislav Chudík, Milan Lasica, Bolek Polívka, Jiří Suchý, Hana 

Hegerová a ďalší.  Viac na www.vianocevdivadle.sk 

- Dom kultúry Samka Dudíka v Myjave, Nám. M. R. Štefánika Myjava, Spoločenský dom  

 

11. 12. 2011   Skrytá vianočná pravda 

- tretí adventný koncert, v rámci ktorého sa predstavia Zboreček žen z Lipova a Horňácka cimbálová 
muzika Petra Galečky v rámci adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. 
- Evanjelický chrám Boži v Myjave, M. R. Štefánika Myjava 
 

16. – 17. 12. 2011  Vianočný jarmek 

- podujatie pre verejnosť venované tradičnej kultúre na námestí pred Mestským úradom s typickou 

zimnou jarmočnou atmosférou, spojené s ukážkami tradičných remesiel, predajom tradičných 

výrobkov a vianočných pochutín.  

- Nám. M. R. Štefánika Myjava 



 

17. 12. 2011   Tradičná zabíjačka 

- celodenné podujatie pre verejnosť prezentujúce tradičnú zabíjačku na myjavských kopaniciach. Jej 

súčasťou sú ukážky tradičných mäsiarskych postupov. prípravy zabíjačkových  pokrmov s 

ochutnávkou, zakončené tradičnou zabíjačkovou hostinou  - karminou, spojenou s tanečnou školou 

myjavských ľudových tancov. 

- Nám. M. R. Štefánika Myjava 

 

18. 12. 2011   Vianočná hudba 

- štvrtý adventný koncert , v rámci ktorého sa predstavia Myjavskí mládežníci Cirkevného zboru 
E.C.A.V v Myjave, klavirista Roman Blaha, sopranistky Ľubomíra Pechová a Lucia Ukropcová v rámci 
adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. 
- Evanjelický chrám Boži v Myjave, M. R. Štefánika Myjava 
 

 

Január 2012: 
 

16. 1. – 3. 2. 2012  Výstava fotografií 

- pravidelná výstava myjavského fotoklubuLumen prezentujúca tvorbu jej členov. 

- Dom kultúry Samka Dudíka v Myjave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel./fax. 034/621 3252, mobil: 0918 968 706, mail: pavol.michalicka@ctk.tsk.sk, www.ctkmyjava.sk 


