Připravované akce v Dlouhé Vsi - adventní čas 2018
17.11.2018

17:30 h

sobota

22.11.2018

17:00 h

čtvrtek

15:30 h

Vánoční jarmark, který připravila ŽS A MŠ Dlouhá Ves společně s rodiči. Přijďte si užít klidnou
vánoční atmosféru do Dlouhé Vsi, potěšit se vánočními výrobky a produkty, zazpívat si koledy,
okusit vánoční dobroty od maminek a přiťuknout si vánočním punčem. .

17:30 h

Rozsvícení vánočního stromu v Dlouhé Vsi před hasičárnou. Zde si společně zazpíváme koledy,
poslechneme si Tichou noc v podání muzikantů ze Solovačky a rozsvítíme vánoční strom.
Následuje posezení v hasičárně. Celým podvečerem nás bude provázet kapela Solovačka.

sobota

01.12.2018

08.12.2018

Světluškový (lampionový) průvod se Solovačkou od dlouhoveské školy k hasičárně; zde krátké
připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii, program se Solovačkou v hasičárně
Setkání s ENKAUSTIKOU - netradiční metoda malování žehličkou a horkým voskem; seznámení
s malířskou metodou antického původu pro vás připravil spolek Živá obec společně se ZŠ a MŠ
Dlouhá Ves

18:15 h

Rozsvícení vánočního stromu v Anníně na návsi u kapličky.

19:00 h

Promítání pohádky ANDĚL PÁNĚ 2 v kostelíku na Mouřenci. Pohádku uvede s Lukášem Milotou
i režisér Jiří Strach. Přijďte se naladit krásnou pohádkou na přicházející adventní čas. Zážitek
umocní i kouzelné prostředí kostelíka.

20:00 h

Dlouhá Ves, sraz u školy
jídelna ZŠ a MŠ Dlouhá Ves,
vstupné 50 Kč

Dlouhá Ves, parkoviště u hasičárny

Annín, u kapličky na návsi
Kostel sv. Mořice nad Annínem

sobota

Český film ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ - nový, recenzemi od diváků vysoce oceňovaný český film,
přibližuje příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Hrají:
David Švehlík, Jaroslav Dušek, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Ondřej Malý ...

Kino Dlouhá Ves, vstupné 30 Kč

středa

Společné zpívání koled. Tradiční zpívání koled u vánočního stromu na annínské návsi u kapličky.
Další příležitost načerpat vánoční atmosféru, potkat se se sousedy a ochutnat něco vánočního.

kaplička na návsi v Anníně

12.12.2018

18:00 h

31.12.2018

18:00 h

Dětský silvestr s ohňostrojem před kioskem na hřišti v Dlouhé Vsi. Přijďte s dětmi oslavit silvestr,
pondělí ochutnat něco dobrého a podívat se na ohňostroj.

05.01.2019

18:00 h

sobota

Akční animovaná komedie ÚŽASŇÁKOVI 2 - oblíbená rodina se vrací a dobrodružství Úžasňáků
pokračují. Pan Úžasňák zůstává doma s malým Jack-Jackem, zatímco Elastička zachraňuje svět. Kino v Dlouhé Vsi, vstupné 30 Kč

neděle

V rámci podpory záchrany varhan v dlouhoveském kostele sv. Filipa a Jakuba, proběhne
Tříkrálové zpívání. Zazpívat přijdou žáci ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.

bude
06.01.2019 upřesněn

prostor před kioskem u hřiště
v Dlouhé Vsi

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé
Vsi; čas bude upřesněn

