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Služby měStSkých leSů a SmJ postavily vánoční strom. letos přijel až z pelhřimovského okresu. městu jej daroval soukromník z těmic u kamenice, kterému 
téměř patnáctimetrový smrk ničil základy domu.  Foto: archiv MMJ

V adventní vesničce se bude jarmar-
kovat, setkávat, ochutnávat, popíjet, 
pozpěvovat a hlavně bruslit! 

Adventní čas i následné svátky 
vánoční letos Jihlava oslaví v advent-
ní vesničce v horní části Masarykova 
náměstí. 

A nebude se končit se silvestrov-
ským ohňostrojem, ale až na Hrom-
nice - kruhové kluziště okolo Mari-
ánského sloupu bude otevřené až do 
2. února. Co dalšího Jihlava k Váno-
cům přinese?

„Programový návrh sází na míst-
ní zdroje ve spojení s novou formou a 
nezvyklým uspořádáním prostoru hor-
ní části náměstí. 

Změnu v letošním roce dozná 
zejména důraz dramaturgie na míst-
ní spolky, kapely, orchestry, divadel-
níky a v Jihlavě působící taneční for-
mace. 

Velkou část programu obsáhne napříč 
všemi svými obory zdejší základní 
umělecká škola,“ prozradil autor pro-
jektu Petr Píša z Třeště.

Pomyslný Jihlavský adventní kalen-

dář se bude na pódiu otevírat každý 
den v 16 hodin od Železné neděle 1. 
prosince až do neděle Zlaté 22. pro-
since. 

Příjemnou každovečerní tečkou 
bude každý den od 19 hodin tzv. 
Zimní kinematograf – promítání 
podvečerních veleznámých filmečků 
u Neptunovy kašny.

Adventní neděle jsou rozděleny 
podle žánru vystupujících na zpěv-
nou, swingovou, country a anděl-
skou. Program najdete na straně 24.

Bruslení pro všechny
A jak to bude vypadat na ledovém 

adventním věnci? Bruslení bude 
celý den přístupné zdarma a ti, kteří 
nemají brusle, si je budou moci u klu-
ziště proti záloze vypůjčit. Dopoled-
ne bude možnost vyhradit ledovou 
plochu školákům a studentům, odpo-
ledne bude patřit rodinám s dětmi a 
večer dospělým. 

Kapacita bude samozřejmě ome-
zena, proto se vyplatí vždy před náv-
štěvou zkontrolovat webkameru na 
stránkách jihlava.cz. -tz-

Jihlava k Vánocům aneb Adventem k radosti


