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  Masarykovo náměstí 

  27. 11.–20. 12.

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

azylových domů, ústavů sociální péče na Vysočině. Každý 
může pomoci tím, že utrhne ze stromečku kartičku s přá-
ním dítěte a dáreček donese do sběrných míst. V Jihlavě 
je to Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 
2 a City Park, Hradební 1. Stromy budou postaveny na 
Masarykově náměstí v Jihlavě a City Park, Hradební 1 
– Double Decker café – restaurant. Hitrádio Vysočina je 
pak rozváží přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod 
stromečkem a měly pěkné Vánoce.  |  Pořadatel: Hitrádio 
Vysočina, www.radiovysocina.cz

 
 30. 11.  ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu

  a vánoční výzdoby města
  15.30–18.00 hodin  |  1. adventní neděle
 15.30 animační program nejen pro děti s Milanem Řezníčkem 

– představení projektu Strom splněných přání, zpívání 
vánočních koled. Vyhlášení podmínek soutěže o nejkrás-
nější vánoční stromeček. Info: www.jihlavskelisty.cz

 16.00 vystoupení mužské vokální skupiny Many-Men (acappella). 
 16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města  |  Zdra-

vice – primátor statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. 
Rudolf Chloupek

 16.50 vánoční dárek – slavnostní předání klíčů od CAS členům 
JSDH Jihlava

 17.00 Yvetta Blanarovičová - vánoční koncert 
  Pro zahřátí nejen svařák, ale i otevřené ohně a římské 

svíce, atrakce pro děti, ukázka kovářské práce.
  Zajišťuje: statutární město Jihlava a Hitrádio Vysočina

 5. 12.  MIKULÁŠSKÝ JARMARK
  Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: p. Gleixner, tel. 

777 719 661, www.smj.cz. Masarykovo náměstí

 5. 12.  MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
  Pořadatel: Parolaart, s.r.o.  |  Partneři akce: Jihlavské listy, 

statutární město Jihlava, TESLA Jihlava, s.r.o.  |  Mikulášská 
nadílka s čertem Zababou. Zábavné odpoledne pro děti 
plné soutěží, her a kouzel. Čert předvede dětem, jak se 
čaruje v pekle.  |  Samozřejmě nebude chybět Mikulášská 
nadílka a výtvarná soutěž O nejkrásnějšího Mikuláše, čer-
ta nebo anděla libovolnou technikou (obrázek, maňásek, 
plastika, apod.) a výzva pro děti, aby přišly v maskách.  |  
Masarykovo náměstí Jihlava, začátek v 16:00 hodin (od 
15:30 hod. převzetí výrobků Mikuláše, čerta a anděla).

 10. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
  Tradiční celostátní akce spojí desítky měst v ČR a lidé si 

na ní společně zazpívají koledy. Přidat se mohou všichni 
občané Jihlavy bez rozdílu věku. Zpívat bude dětský sbor 
jihlavské ZUŠ Gaudium, o hudební doprovod se posta-
rá žesťový kvintet ZUŠ. V tomto roce akce proběhne ve 
všech okresech Vysočiny a na několika stovkách míst 
v Česku.  |  Pořádá: Jihlavský deník, www.ceskozpivako-
ledy.cz  |  Masarykovo náměstí, 18:00 hodin.

 12.–23. 12. PROSINCOVÝ VÁNOČNÍ JARMARK
  Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: p. Gleixner, tel. 

777 719 661, www.smj.cz. Masarykovo náměstí, 8–18 
hodin.  |  Jarmark bude dokreslen vánočními písněmi, 
melodiemi a koledami – horní část Masarykova náměstí 
– zajišťuje M. Ondrák, pořadatel: statutární město Jihlava

 
 12. 12. BOSCH „Svařák“ 2014
 15.30 Vysočan – folklorní soubor
 16.00 Benebend – hudební kapela s lidmi s mentálním postiže-

ním (sdružení Benediktus)
 16.30 Jak chceš – hudební kapela
 17.00 Pražská mobilní zvonohra 
 17.05 Jak chceš
 17.30 Monika Absolonová – koncert

 18.00 Pražská mobilní zvonohra
 18.05 Jaroslav Uhlíř – koncert
 19.00 Pražská mobilní zvonohra
 19.05 slavnostní řeč vedení společnosti BOSCH Diesel s.r.o., 

zástupců Kraje Vysočina, města Jihlavy
 19.15 OHŇOSTROJ 
  V rámci akce prodej svařeného vína od 14 hodin. K vidění 

unikátní živá hudba tvořená hrou na zvony. Pražská mo-
bilní zvonohra má 57 zvonů a její hudba vytváří překrás-
nou vánoční atmosféru. |  Pořadatel: Bosch Diesel s.r.o

 13. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20 hodin
 15.00 Vánoce s Bobodivadlem
 16.00 koncert hudební skupiny Pražce z Luk nad Jihlavou
 16.45 Pavel Helan – koncert
 17.45 koncert hudební skupiny Pražce z Luk nad Jihlavou
 18.30 Irena Budweiserová – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava, partner: Český rozhlas Region

 14. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20 hodin
 15.00 Tři pohádky na Vánoce – Divadlo Pohádka Praha
 16.00 koncert hudební skupiny Čakra z Jihlavy
 16.45 promenádní koncert dechové hudby Veselá sedma
 17.45 koncert hudební skupiny Čakra z Jihlavy
 18.30 Ivan Mládek a banjo band – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava, partner: Český rozhlas Region

 17. 12. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ „O nejhezčí vánoční stromeček“ 
  a výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího Mikuláše, 

čerta nebo anděla“ libovolnou technikou a DĚTSKÁ 
VÁNOČNÍ SHOW PRO DĚTI se Světlanou Nálepkovou.

  Pořadatel: Parolaart, s.r.o. , www.Parolaart.cz  |  Partne-
ři akce: Jihlavské listy, statutární město Jihlava, TESLA 
Jihlava, s.r.o.  |  Vyhlášení dvanáctého ročníku soutěže 
O nejhezčí vánoční stromeček – kategorie mateřské ško-
ly, základní školy. Vyhlášení soutěže o nejhezčí masku 
čerta, Mikuláše a anděla. Po vyhlášení soutěží proběhne 
dětská vánoční show pro děti se Světlanou Nálepkovou 
a Petrem Máchou.  |  Odpolednem provede moderátor 
Milan Řezníček.  |  Masarykovo náměstí, 16:00 hodin.

 20. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–19 hodin
 15.00 Josef Zoch – koncert oblíbeného zpěváka z TV Šlágr
 16.00 Vánoční příběh – Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.
 16.45 NEZMAŘI – koncert folkové skupiny
 17.15 Vánoční příběh – Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.
 18.00 skupina BOKOMARA a Naďa URBÁNKOVÁ – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava  partner: Český rozhlas Region

 21. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20.30 hodin – zlatá neděle
 15.00 Vánoční hrátky – Divadlo PINDER z Jihlavy
 16.00 orchestr Péro za kloboukem
 16.45 EVA PILAROVÁ a hudební doprovod – koncert
 18.00 orchestr Péro za kloboukem
 18.45 Leona MACHÁLKOVÁ s pianistou Petrem Berki – koncert
 19.45 orchestr Péro za kloboukem
  Moderátor Hitrádia Vysočina  |  Pro zahřátí svařák, 

otevřené ohně a římské svíce, atrakce pro děti, ukázka 
kovářské práce.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava, 
partner: Hitrádio Vysočina

 22. 12. Vánoční kamion COCA-COLA
  Program bude začínat už v 16 hodin, kdy moderátor 

a vánoční skřítci naučí děti speciální tanec na píseň „Vá-
noce jsou tady“, aby společně uvítali Santa Clause a jeho 
kamion. Vánoční kamion přijede v 16.30 hodin. Program 
bude končit v 18 hodin. Děti i dospělí se budou moci 
u kamionu vyfotit a prohlédnout si ho. Kromě toho bude 
výtěžek z prodeje suvenýrů věnován na podporu vybra-
ného charitativního subjektu v daném místě.  |  Doufáme, 
že se přijdete podívat, a že Vám i Vašim dětem přinesou 
Santa i jeho vánoční skřítci den plný radosti a zábavy.  
|  Pořadatel: The Coca-Cola Company, statutární město 
Jihlava 

  SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  Komponovaný ohňostroj v provedení ohňostrůjce Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční zdravice 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa 
Chloupka.  |  Od 17 hodin podáváme občanům „svařák“ 
pro zahřátí.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

    Jihlavská radnice   
   Velká gotická síň 
 1. 12. BrOLN  |  18 hodin
  Vánoční koncert muzikantů a zpěváků souboru Brněnský 

orchestr lidových nástrojů.  |  Kapacita míst omezena. 
Volné rezervační lístky (max. 2 ks/osoba) k vyzvednutí na 
TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava od 26. 11. 2014, popř. 
před koncertem.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Český rozhlas Region 

 7. 12. SZIDI TOBIAS  |  19.30 hodin
  Koncert slovenské herečky a šansoniérky. Vstupné 250 

Kč.  |  Předprodej: TIC, Masarykovo nám. 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16.  |  Koncert se koná pod záštitou 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudol-
fa Chloupka.  |  Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 8. 12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM  |  18 hodin
  Koncert pod záštitou primátora statutárního města Jih-

lavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. Koncert je věnovaný 
dětem Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. 
Spoluúčinkující: skupina Raraši. Vstupné: 50/20 Kč.  |  
Pořádá: JSPS Melodie, www.melodiejihlava.cz 

 15. 12. INFLAGRANTI  |  18 hodin
  Moderní dívčí elektrické smyčcové trio. Vánoční koncert 

v podání dvou elektronických houslí a violoncella.  |  Ka-
pacita míst omezena. Volné rezervační lístky (max. 2 ks/
osoba) k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava 
od 1. 12. 2014, popř. před koncertem.  |  Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava

 18. 12. CIMBAL CLASSIC  |  18 hodin
  Koncert věnovaný památce Václava Havla.  |  Tradiční 

vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny 
a Dalibora Štruncových.  |  Kapacita míst omezena. Volné 
rezervační lístky (max. 2 ks/osoba) k vyzvednutí na TIC, 
Masarykovo nám. 2, Jihlava od 1. 12. 2014, popř. před 
koncertem.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava.

 20. 12. NEZMAŘI  |  18 hodin
  Koncert folkové skupiny s vánočním repertoárem slože-

ným ze známých i méně známých koled a vánočních písní. 
Koncert se uskuteční pod záštitou primátora statutárního 
města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. Vstupné 250 
Kč.  |  Předprodej: TIC, Masarykovo nám. 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16.  |  Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 22. 12. JAKUB PUSTINA a Dětský pěvecký sbor Žďáráček  
  |  18 hodin
  Tradiční adventní koncert.  |  Účinkují: barytonista Ja-

kub Pustina, klavírista Richard Pohl a DPS Žďáráček.  
|  Kapacita míst omezena. Volné rezervační lístky (max. 
2 ks/osoba) k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 
2, Jihlava od 1. 12. 2014, popř. před koncertem.  |  Pořa-

datel: statutární město Jihlava 

2.–31. 12. DĚTI NA RADNICI
  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ s vánoční téma-

tikou ve vestibulu radnice u hlavního vchodu a vestibulu 
předprodeje jízdenek MHD. Otevřeno dle provozní doby 
radnice. 

  Akce pořádané statutárním městem Jihlava jsou bez 
vstupného (zdarma). Změna programu vyhrazena.

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz

Jihlavské
Vánoce 2014
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 2015. 

 1. 1. 2015


