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Jihlavské
Vánoce 2013
Statutární město Jihlava a ostatní pořadatelé 
zvou všechny občany a návštěvníky města na akce v Jihlavě 
a přejí příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v roce 2014. 

   Jihlavská radnice   
   Velká gotická síň 
 

 2. 12.  Vánoční stromečky  |  17 hodin 
  slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Vymazal  |  Zdobení 

vánočních stromečků dle zvyklostí  |  Koncert žáků ZUŠ. 

  18.00  |  S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI
  Tradiční vánoční koledy, známé historické písně a sklad-

by. Účinkují členové hudební skupiny VENTUS – Jan Ve-
nas ml. – strunné nástroje a zpěv, Erika Reitschmiedová 
– harfa, zpěv.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava 

 9. 12.  VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM  |  18 hodin
  Koncert se kon á pod záštitou primátora statu-

tárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, tradičně 
věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. 
Vstupné dobrovolné.  |  Spoluúčinkují děti ZŠ speciální 
– skupina Raraši.  |  Pořadatel: JSPS Melodie, http://me-
lodiejihlava.cz

 12. 12.  CIMBAL CLASSIC  |  18 hodin
  Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely 

Kateřiny a Dalibora Štruncových pod záštitou primáto-
ra statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.  
|  www.cimbalclassic. net. Vstupné 250 Kč – předprodej 
na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava a Knihkupectví Jitka, 
Komenského ul. , Jihlava. Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 16. 12.  ADVENT S CAMPANULOU  |  19 hodin
  Hudební putování adventem k Vánocům s Pěveckým 

sdružením Campanula Jihlava, v jehož interpretaci za-
zní historické i soudobé skladby, komponované na tex-
ty, vztahující se k tomuto svátečnímu času. Pavel Jirák 
– sbormistr, Eliška Vyhnálková – klavírní doprovod.  |  Po-
řadatel: statutární město Jihlava

 18. 12.  BrOLN  |  18 hodin
  Koncert věnovaný památce Václava Havla.  |  Vánoční 

koncert muzikantů a zpěváků souboru Brněnský orchestr 
lidových nástrojů. Kapacita míst omezena. Volné rezer-
vační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jih-
lava od 2. 12. 2013. Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Český rozhlas Region

 20. 12.  VÁNOČNÍ KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ  |  17 hodin
  Koncert žáků, studentů a hostů Klavírní školy MgA. Hany 

Paštykové. Koncert se uskuteční pod záštitou náměstka 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudol-
fa Chloupka.  |  Pořadatel: Klavírní škola Jihlava

 22. 12.  JAKUB PUSTINA a jeho hosté  |  18 hodin
  Tradiční adventní koncert.  |  Účinkují: barytonista Jakub 

Pustina, sopranistka Adriana Ferfecká (Polsko) a kla-
vírista Richard Pohl.   |  Kapacita míst omezena. Volné 
rezervační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, 
Jihlava od 2. 12. 2013. Pořadatel: statutární město Jihlava

 2.–31. 12.  DĚTI NA RADNICI
  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ ve vestibulu radnice 

u hlavního vchodu. Otevřeno dle provozní doby radnice. 

 3.–31. 12.  VÁNOČNÍ STROMEČKY 
  Výstava ozdobených stromečků ženami dle jejich zvyk-

lostí. Vestibul radnice – předprodej jízdenek MHD. Ote-
vřeno dle provozní doby.

 
  Akce pořádané statutárním městem Jihlava jsou 

bez vstupného (zdarma). 

  Změna programu vyhrazena.

       Mediální partneři:

než 100 městech a obcích celé České republiky.  |  Jde 
o tradiční celostátní akci, kde lidé společně zpívají koledy 
v předvánočním čase. Zazpívat si mohou přijít všichni ob-
čané Jihlavy bez rozdílu věku.  |  Pořádá: Jihlavský deník, 
www.ceskozpivakoledy.cz 

 12. 12.  ŽUPAN PEČE CUKROVÍ… 
  Neopakovatelné a originální předvánoční show plná písniček 

a soutěží pro děti a všechny lidi, kteří se dívají na svět 
s úsměvem v podání Divadla Mazec. V show vystoupí 
mladičká zpěvačka a bubenice Blue Gigi vč. její auto-
gramiády. Začátek v 16 hodin.  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava

 13. 12.  BOSCH SVAŘÁK 2013
  
  15.00 Vyskytňanka band  |  16.00 Vysočan – folklorní 

soubor  |  17.00 Videomapping – projekce na kostel sv. 
Ignáce  |  17.15 Vyskytňanka band  |  18.00 Videomapping 
– projekce na kostel sv. Ignáce  |  18.15 Janek LEDECKÝ – 
vánoční koncert  |  19.00 slavnostní řeč vedení společnosti 
BOSCH Diesel s. r. o.  |  19.10 Videomapping – projekce na 

kostel sv. Ignáce  |  19.20 OHŇOSTROJ
  V rámci akce prodej svařeného vína přímo z ledového 

baru. Celý výtěžek z prodeje poputuje na charitativní účely. 
K vidění nevídané – výroba ledových soch na místě.  |  Po-
řadatel: Bosch Diesel s. r. o

 18. 12.  VÁNOCE PRO DĚTI
  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ „O nejhezčí vánoční stromeček“ 

a „Nejhezčí maska čerta, Mikuláše a anděla“ a vánoční 
program pro děti „Sněhánky“ s Míšou Dolinovou  |  Ma-
sarykovo náměstí, začátek v 16:30 hodin.  |  Pořadatel: 
Parolaart, s. r. o. www.parolaart.cz   |  Partneři akce: Jih-
lavské listy a statutární město Jihlava

  Vyhlášení jedenáctého ročníku soutěže O nejhezčí vánoč-
ní stromeček – kategorie mateřské školy, základní školy. 
Vyhlášení soutěže o nejhezčí masku čerta, Mikuláše a an-
děla. Po vyhlášení soutěží proběhne vánoční program pro 
děti s Míšou Dolinovou a Milanem Duchkem. Odpolednem 
provede moderátor Milan Řezníček. 

 19. 12.  POUTNÍCI – COUNTRY VÁNOCE
  Vánoční koncert z oblasti country hudby, swingu, folku 

a koledy pro bluegrassové nástroje. Nebude scházet i 
slavná Panenka, české a moravské koledy. Součástí kon-
certu bude i křest nového CD „Country Vánoce“. Začátek 
v 17 hodin.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 20. 12.  STAROČESKÉ VÁNOCE
  Vánočně laděný kabaretní pořad plný vánočních zvyků, 

tradic, scének s vánoční tématikou a českými koledami 
od 16 hodin. Účinkuje Divadlo „M“ Praha. Pořad vhodný 
pro děti i dospělé.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

  1. 1. 2014

  SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  
  Komponovaný ohňostroj v provedení ohňostrůjce Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční zdra-
vice primátora statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava 
Vymazala.  |  Od 17 hodin podáváme občanům „svařák“ 
pro zahřátí.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

  Od 5. do 23. 12. 2013 po dobu prosincového 
jarmarku reprodukovaná hudba – vánoční pís-
ně a koledy (horní náměstí) od 9 do 18 hodin. 

   

  Masarykovo náměstí   
 27. 11. –21. 12.  

 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
 Tradiční charitativní akce pro děti z dětských domovů, 

azylových domů, ústavů sociální péče na Vysočině. Ka-
ždý může pomoci tím, že utrhne ze stromečku kartičku 
s přáním dítěte a dáreček donese do sběrných míst. 
V Jihlavě je to Turistické informační centrum, Masaryko-
vo náměstí 2 a City Park, Hradební 1 – Centrum zdraví 
VZP. Stromy budou postaveny na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. Hitrádio Vysočina je pak rozváží 
přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod stromeč-
kem a měly pěkné Vánoce.  |  Pořadatel: Hitrádio Vysoči-
na, www.radiovysocina.cz

1. 12.  ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu

 a vánoční výzdoby města
 15.30–18 hodin  |  1. adventní neděle

15.30  animační program nejen pro děti s Milanem Řezníčkem  
|  představení projektu Strom splněných přání, zpívání vá-
nočních koled  |  vyhlášení podmínek soutěže o nejkrás-
nější vánoční stromeček. Info: www.jihlavskelisty.cz

16.00 vystoupení skupiny Megafon z Brna (Acappella&Rock). 
Mužský vokální kvartet, vybrané pop a rockové hity dopl-
něné o vánoční písně. 

16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města  |  Zdravice 
primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vyma-
zala

17.00 vánoční koncert Michala Hrůzy
 Pro zahřátí nejen svařák, ale i otevřené ohně a římské 

svíce.  |  Zajišťuje: Hitrádio Vysočina a statutární město 
Jihlava

5. 12.  MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
 Masarykovo náměstí, začátek v 17:00 hodin  |  Pořa-

datel: Parolaart, s. r. o. , www.parolaart.cz  |  Partneři 
akce: Jihlavské listy a statutární město Jihlava.  |  Zá-
bavné odpoledne pro děti plné písniček a soutěží. Petra 
Černocká si zve jednotlivě děti na pódium na soutěže. 
V pořadu vystupuje s Jiřím Pracným. Přijdou i Miku-
láš s andělem s nadílkou pro děti a proběhne soutěž 
o nejhezčí masku Mikuláše, čerta a anděla. 

 5.–23. 12. PROSINCOVÝ VÁNOČNÍ JARMARK
 Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 

777 719 639, www.smj.cz. Od 8–18 hodin v dřevěném 
městečku v horní části náměstí.  |  Pouze 5. 12. jarmark 
i ve spodní částí náměstí od 8–18 hodin – vlastní stánky. 

6. 12.  TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ VLOČKY
 Vánoční klasická pohádka na staročeské motivy s živě 

zpívanými koledami. V pohádce vystoupí čertík Alík, Luci-
fer, sedlák Koblížek, selka Kulihrášková a nebude chybět 
ani andílek. Hraje Liduščino divadlo z Prahy. Začátek 
v 16 hodin.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

11. 12.  VÁNOCE S VYSOČANKOU
 Koncert dechové hudby z Brtnice v 16.30 hodin.  |  Pořa-

datel: statutární město Jihlava 

 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 Od 18:00 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě.  |  Pro-

gram začíná v 17:45 hodin na podiu na náměstí – zpívat 
bude dětský sbor Gaudiumz jihlavské ZUŠ a zahraje žes-
ťové kvinteto ZUŠ. V 18 hodin se zapojíme do celostátní-
ho zpívaní pěti koled, které ve stejnou dobu zazní ve více 

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), 

Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz

www.jihlava.cz


