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ZVONKOHRANÍ PRO SPLNĚNÁ PŘÁNÍ. Skoro pět desítek lidí se zúčastnilo nul-
tého ročníku Zvonkohraní. Průvod v čele s anděly se vypravil od Parku Gustava 
Mahlera k Bráně Matky Boží, ze které účastníci zvonili na rozmanité druhy zvonů a 
zvonků do všech světových stran. Andělé otevřeli Ježíškovu schránku na vánoční přá-
ní. Akci organizovala ZŠ TGM ve spolupráci se Zdravým městem Jihlava.

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ STROM. Letos jde o desetimetrový smrk z ulice Demlova. 
Slavnostní rozsvícení proběhlo v neděli 27. listopadu po setmění, v centru města se 
konal také Velký adventní jarmark.

PIETA U KLÍČŮ. Události 17. listopadu si připomněli zástupci města a společen-
ských organizací pietním aktem v Českém mlýně u sousoší Klíčů.

ZAČAL ADVENT. Tisíce lidí přilákal do centra Jihlavy program první neděle v 
adventu. Od dopoledne na Masarykově náměstí probíhal velký jarmark, po setmění 
začalo přibývat lidí u pódia. Sledovali vystoupení Markéty Procházkové, jihlavské 
rodačky, která v poslední době vstoupila do širšího povědomí účastí v televizní show. 
Potom už na pódium vstoupil primátor města Rudolf Chloupek, pronesl zdravici a 
pozval občany města k návštěvám dalšího adventní programu na náměstí i v radni-
ci. Potom už všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. 
Letošním vánočním stromem je asi desetimetrový smrk z Demlovy ulice. Program 
večera uzavřel koncert populárního zpěváka Janka Ledeckého s kapelou. 

VÁNOČNÍ STROMEČKY. Celkem 42 různě zdobených stromečků připravily  pro 
návštěvníky děti z MŠ a ZŠ na Masarykově náměstí, kde se utkají v soutěži Jihlav-
ských listů o nejkrásnější stromeček; celá akce se stala tradicí Vánoc v centru města.

ADVENT NA RADNICI. Legenda české populární hudby Eva Pilarová byla prvním 
interpretem tradičních adventních koncertů, které se odehrávají v gotickém sále jih-
lavské historické radnice. Na obvyklých pondělních koncertech vystoupí třeba hous-
lista Václav Hudeček, nebo šansoniérka Szidi Tobias. Jsou ale připraveny i další kon-
certy, nemůže chybět oblíbený koncert Melodie a skupiny Raraši, těšit se můžeme i na 
Nezmary nebo Spiritual Kvintet. Celý předvánoční program najdete na webu města, 
nebo v brožurkách na infocentrech radnice.


