
ČESKO-NĚMECKÉ VÁNOCE VŠEMI SMYSLY

 
aneb zpátky tam, kde po generace prožívali sváteční chvíle adventní Češi i Němci společně 

pod záštitou Jany Hamplové, náměstkyně pro oblast humanitní • s jabloneckou hospodářskou komorou  

ve spolupráci s členskými firmami 

Jablonec nad Nisou ● 2.-4.12.2022 po celém městě  

Akce nabídne ochutnávku tradiční předvánoční atmosféry • hudbu, zpěv, tanec, jídlo a pití, vánoční vůně, ukázky 

tradičních řemesel s možností nákupu výrobků, tvorbu vánočních ozdob a dekorací, vyprávění z historie města.  

 

Vánoce rukama 

2. a 3. 12. 11-20h - Zahrady Hotelu Rehavital - program pro rodiny s dětmi, • adventní trh plný smyslových 
požitků • české a německé koledy po celý pátek a sobotu, dílničky, řemeslný trh, tradiční zvyky, včelařská 
dílna Áji Novotné - výroba vánočních svíček z včelího vosku, povídání mistra šperkaře Manfreda Lindnera  
o lokálních nalezištích achátů • vystoupení jabloneckých dětí na terase staré budovy (2.12. 17h Malá 
Nisanka - koledy • 3.12. 15h Vrabčáci, ad.), ochutnávka vánočního speciálu Pivovaru Rohozec/ vánoční 
balení od Pivovaru Rezek 
(Pozn.: odpoledne koncert pro seniory v kostele sv. Anny, pořádá Statutární město Jablonec n. N.) 
 
 
 

 



Vůně Vánoc  

2.12. 11-20h Dům česko-německého porozumění • RÝNOVICE SOBĚ!/REINOWITZ SICH SEBST! ROZSVÍCENÍ 

RÝNOVICKÉHO STROMU, SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ VŠECH LIDÍ DOBRÉ VŮLE 

• voňavé vánoční recepty a tradice 

14 h • Tradiční Vánoce v Jizerských horách - vzpomínání Christy Petráskové na vánoční zvyky a tradiční 

recepty Němců z Jizerských hor spojené s ochutnávkou cukroví. Přijďte nasát pravou jabloneckou vánoční 

atmosféru a přineste na ochutnání také vlastní vánoční cukroví. 

15 h • Poutavé vyprávění Petra Herkommera, pamětníka veselého soužití Čechů a Němců, 

o (po)zapomenutých dobách minulých, a o tom, jaké Vánoce zažíval v Jablonci jako malý kluk. 

15.00 - 17.00 • výtvarné dílny a malý řemeslný trh, svařák, opékání buřtů • vlněná dílna Hany Tryznové -                              

výroba drobných dárků, korálková dílna Lídy Duté - výroba vánočních ozdob 

17.30 • slavnostní rozsvícení rýnovického vánočního stromu • vánoční zpívání s jabloneckým Gospel Yetu  
 

Vánoční tóny  

2.12. 11-20h Pivovar Volt na břehu jablonecké přehrady • program pro všechny věkové kategorie • 
ADVENT V ZAHRADĚ PIVOVARU VOLT - prodejní stánky regionálních výrobců, hudba, zpěv, jablonecké pivo, 
ochutnávky pivních speciálů 
15h • povídání o českých i německých tradicích výroby piva v salonku v 1. patře, s mistrem sládkem 
Martinem Paloušem 
16-18h Mikulášská nadílka 
16-17h Eva Cendors - francouzské šansony - adventní cyklus 
17-18h KTZ - Klub Tajných Zahradníků - folk-bluegrassové duo 
Po celý den DJ Björn Fabler 
 
3.12. 16h Vánoce s Nisankou - tradiční komponovaný folklorní pořad po okraj plný vánočních písní a tanců, 

pořádá FS Nisanka v Městském divadle Jablonec nad Nisou  
 

Vánoce očima 

4.12. 11-20h - Areál vyhlídkového hotelu Petřín • voňavý adventní trh a Mikulášská na Petříně 

Od 15h program DDM Vikýř s čertem, andělem a Mikulášem, masky vítány 

Adventní trhy na terase s výhledem na město, regionální produkty 

Chuť Vánoc 

2.-4.12. • jablonecké kavárny, bistra a restaurace po celém městě budou nabízet tradiční české a německé 
dobroty. 
Kam můžete zavítat: • Hotel Rehavital - vánoční nápoje a vánoční speciál Pivovaru Rohozec • Vyhlídková 
restaurace Petřín • restaurace Pivovaru Volt • Dům vína - ochutnávka typických německých odrůd 
v moravském podání • Cafe FR - Dům česko-německého porozumění - vánoční pečení • KAFE NA PRAŽSKÝ, 
KAFE VE MŠENĚ - kávové vánoční speciality a skořicové dobroty • La Kavárna • Café Sentiments Archa 
v ulici 28. října • Pralinqa na Horním nám. - čokoládové pralinky v designu jabloneckého skla • Cukrárna 
Janiny dobroty (dříve cukrárna U krtečka) • Cukrárna Venezia • Na kafi ve Vysoké ulici 
 
Více k programu na jednotlivých zastaveních, jména všech interpretů, sortiment adventních trhů a časy 

prožitků naleznete na www.ohkjablonec.cz. 

 

Své originální výrobky a voňavé dobroty nabídnou členské firmy jablonecké hospodářské komory. 

● 

http://www.ohkjablonec.cz/

