Pondělí 09.12.2019
Na jevišti:
16:00 h

Pohádková hodinka s Weihnachtsmannem
k naladění na předvánoční čas

16:30 h

Vánoční koncert Hudební školy Fröhlich
Olbersdorf pod vedením Beaty Dreier

V perníkové chaloupce:
14:00–
Vánoční vyrábění ze dřeva a tvůrčí malování
18:00 h
pořádá Kinderfarm Birkenhof e.V. Hartau
Kostel sv. Jana:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení
a pobožnosti o adventu s krátkými texty

Sobota, 14.12.2019

Neděle, 15.12.2019

Na jevišti:
14:15 h

Na jevišti:
13:30 h

„Slyšte, slyšte“ Weihnachtsmann, andělé a vánoční 		
skřítek se těší na písně a básně

14:30 h

„Oh du Fröhliche“ s Pekařským sborem
Zittau-Oberseifersdorf – 1.část

14:15 h

Weihnachtsmann s anděly a vánočním skřítkem 		
naposledy pozdraví hosty žitavského vánočního trhu.

15:00 h

Nakrojení obří štoly (sponzorované pekařstvím a 		
kavárnou Lust) primátorem Thomasem Zenkerem

14:30 h

Šlágrové hvězdy Jürgen Renfordt a Bea Larson – 		
živě na žitavském vánočním trhu Kromě svých 		
známých hitů, jako např. „Ein schneeweißes
Brautkleid“ a „Die Macht der Liebe“, si připravili
i vánoční program, který naladí na předvánoční 		
atmosféru.

16:00 h

„Trude a Violi hledají Weihnachtsmanna“ –
vánoční program pro malé i velké návštěvníky.

17:00 h

Rabování perníkové chaloupky
(sponzorováno pekařstvím Landbäckerei Kolbe)

17:30 h

Hudební závěr žitavských vánočních trhů s
dechovým kvartetem Beiersdorf

Čtvrtek 12.12.2019
Na jevišti:
17:00 h
17:15 h

„Kašpárek a Weihnachtsmann“ Vánoční program 		
loutkového divadla „Sternenzauber“

V perníkové chaloupce:
14:00–
Vánoční tvůrčí dílničky pro děti
16:00 h
pořádá dfb Zittau- Regionalverband Sachsen Ost e.V.
V perníkové chaloupce:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení a
pobožnosti o adventu s krátkými texty

Úterý 10.12.2019
Na jevišti:
14:00 h
14:30 h

17:00 h

Zpěv vánočních koled s žáky Oberschule
an der Weinau
Vánoční skladby v podání dechového souboru
školy Richard-von- Schlieben Oberschule pod 		
vedením Michaela Wachlera
„Vánoce v čarodějném lese“
Loutkové divadlo „Sternenzauber“ vtáhne velké
i malé do kouzelného světa pohádek.

V perníkové chaloupce:
15:00–
Vánoční tvoření
19:00 h
pořádá Kinder- und Jugendhaus „Villa“
Kostel sv. Jana:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení a 		
pobožnosti o adventu s krátkými texty

Středa 11.12.2019
Na jevišti:
14:30 h

Vánoční program s dětmi z MŠ „Kleine
Stadtentdecker“

18:00 h

„Ó, běda, vánoční stromek se ztratil!“
vánoční program loutkového divadla
„Sternenzauber“
„Illumina“ – fantastická akrobatická ohňová
a světelná show Kouzelné Kathi

Náměstí/saně:
15:00–
Focení s Weihnachtsmannem 18:00 h
studio Foto-Pasja
V perníkové chaloupce:
15:00–
„Drobné vánoční radosti“
18:00 h
vlastnoručně vyrobené s žitavskou pobočkou
Německého svazu ochrany dětí

poté

„Oh du Fröhliche“ s Pekařským sborem
Zittau-Oberseifersdorf – 2.část
		
16:00 h
Vánoční hudba žesťového souboru Okresní
hudební školy Trojzemí
17:00/
19:00 h

Kostel sv. Jana:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení
a pobožnosti o adventu s krátkými texty

„Colour The Sky“- zhořelecká hudební skupina		
Vás vezme na hudební cestu od světových hitů 60.let
až po dnešní nejhranější skladby.

Pátek 13.12.2019
Na jevišti:
16:30 h
17:00 h

17:30 h

Žitavský
vánoční trh

„Slyšte pozouny znít“ s Žitavským pozounovým 		
souborem pod vedením Gerharda Richerta

V perníkové chaloupce:
14:00–
Vánoční tvoření
18:00 h
pořádá vbff in Ostsachsen e.V.

Show Line Dancer Sportovního a volnočasového 		
centra v Žitavě pod vedením Sandry Steek
Taneční vystoupení skupiny Garde-Showtanz
Crew ze Sportovního a volnočasového centra 		
Žitava pod vedením Daniely Pusch, Tiny Kaiser
a Susanne Wauer
Slavnostní písňový program s Wolfgangem
Kießlichem z Blausteinhofu

V perníkové chaloupce:
15:00–
Vánoční malování pro malé i velké s Hornolužickým
18:00 h
uměleckým spolkem
Kostel sv. Jana:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení
a pobožnosti o adventu s krátkými texty

větla
Oslavy s endige Stadt e.V.
eb
sdružení L 08.12.19
07./
ve dnech

18:30 h

Vánoční kouzlo plamenů s Dhyanou Feuertanz
v duu

Okresní hudební škola Trojzemí:
Markt 4 (atrium)
18:00 h
Ukrajinské vánoční a zimní skladby –
hudební skupina „Dyvostruny“ ze Lvova
V perníkové chaloupce:
14:00–
Vánoční tvůrčí dílničky
18:00 h
pořádá vbff in Ostsachsen e.V.
Kostel sv. Jana:
19:00 h
Vánoční koncert s Rudy Giovanninim (vstupné)

Johanniskirche
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení
a pobožnosti o adventu s krátkými texty
Muzeum Kostela svatého Kříže:
18:00 h
Vánoční pohádka hraná před Velkým žitavským 		
postním plátnem
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07.–15. prosince 2019
pondělí–sobota 11–20 hodin
neděle 11–19 hodin

zittau.de

Zittau

Žitavské vánoční trhy se slavností světel
od 07. do 15. prosince 2019
pondělí až sobota 11:00–20:00 h
neděle 11:00–19:00 h

Náměstí
Jste zváni, abyste si vychutnali předvánoční atmosféru s hrnečkem
svařeného vína, vynikající klobásou, perníkem a punčem, anebo
objevovali dárečky pro své nejbližší u vánočně vyzdobených stánků
s uměleckými řemeslnými výrobky Horní Lužice.
Na jevišti Vás bude bavit kulturní porgram s vánočními melodiemi
a nejmenším ukrátí čas čekání loutkovým divadlem a historkami.
Každý den bude trhem procházet Weihnachtsmann, který bude mít
překvapení pro děti.

PROGRAM
Sobota, 07.12.2019
15:00 h
15:30 h

Žesťový dvojkvartet „Klangfarben“ pod vedením
Franka Heppera doprovodí zahájení vánočních trhů.
„HO, HO, HO“
Na saních přijede do vánočního shonu Weihnachts		
mann s anděly, vánoční skřítek a primátor Thomas 		
Zenker a společně zahájí žitavský vánoční trh
a slavnost světel.

Centrum
V tomto roce se slavnost světel (07.12./08.12.) opět uskuteční
společně s žitavskými vánočními trhy. Vánoční světelná podívaná a
různé akce před obchůdky i v nich lákají k příjemné vánoční procházce po starém městě.
Obchody v centru a turistické informační centrum přírodního parku
Žitavské hory budou otevřeny mimo běžnou otevírací dobu ještě v
tyto časy:
Soboty 07.12./14.12. do 18:00 h
Neděle 08.12./15.12. 14:00 až 18:00 h

Neděle 08.12.2019
Klášterní nádvoří:		
13:00–
Umělecký vánoční trh
20:00 h
Poprvé se rozzáří klášterní nádvoří vánočním 		
světlem, uměleckými řemesly, malbami a hudbou, 		
ale i vánočním občerstvením. Trh pořádají společně 		
Kulturní spolek Ottokar, Městská muzea,
Hornolužický umělecký spolek a Dobrovolní hasiči 		
Eichgraben.
14:00 h

Na jevišti:
14:00 h

Děda Mráz pozdraví návštěvníky vánočního trhu

14:15 h

„Veselé Vánoce všem“
vánoční melodie souboru Musikzug Eichgraben

15:00 h

Dětský program s dračí holčičkou Lotti, Popelkou,
Sněhurkou a sněhovou královnou Elsou.
Čeká vás napínavá interaktivní show, společné
zpívání, tancování a mnoho dalšího.

16:00 h

„Svět se spojuje na slavnost světel v Žitavě“
Udělení ceny a prezentace kreativní fantazijní 		
soutěže o vyzdobení nejkrásnějšího,
nejoriginálnějšího vánočního stromu.

16:30 h

Úžasné divadlo fyziky Údif Brno

17:00 h

Vánoční písně sboru Aurea Rosa z Technické
univerzity Liberec

18:00 h

„Illumina“ – fantastická akrobatická ohňová
a světelná show Kouzelné Kathi

Odhalení zrestaurovaného epitafu v hrobce rodin 		
Schreerů a Naumannů starostou Philippem Fayem a
ředitelem muzea Peterem Knüvenerem a prezentace
nové brožury „Denkmäler im Dreiländereck“
(Památky v Trojzemí)
Dr. Thorstenem Pietschmannem.

Kostel sv. Jana s věží
úterý až sobota: 10:00 bis 16:00 h
Vánoční dopisní schránka
Poprvé budou mít děti možnost předat svá vánoční přání Weihnachtsmannovi nebo je vhodit do vánoční dopisní schránky na
nádvoří radnice.
Proto se nyní dejte do psaní svých přání a vhoďte je do 10.12.2019 do
vánoční dopisní schránky!*
Použijte prosím následující adresu:

An den Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort

*Prosíme, abyste dopisy odesílali s udáním úplné adresy a jména a
odpovídající známkou. Doporučujeme oznámkovanou obálku pro
zaslání zpět.
Žitavské hrníčky na svařené víno
U vybraných stánků si budete moci letos poprvé vychutnat svůj horký
nápoj z limitované série hrníčků na svařené víno, která vznikla ve
spolupráci města Žitavy se společností Herrnhuter Sterne GmbH.

poté

Vánoční melodie žesťového dvojkvartetu
„Klangfarben“ – 2.část

17:00 h

Taneční vystoupení skupiny Garde-Showtanz Crew
ze Sportovního a volnočasového centra Žitava 		
pod vedením Daniely Pusch, Tiny Kaiser
a Susanne Wauer

17:15 h

Žitavský gospelový sbor zve na vánoční koncert.

18:00 h

Divadlo Gerharta Hauptmanna v Žitavě předvede 		
scény z vánoční pohádky „Pinokio“.

		
Vánoční akce spolku „Žitava živé město“
(„Zittau lebendige Stadt“):
15:30 h
Módní přehlídka na ulici Johannisstraße
připravená obchody s oděvy Heppy Mode
a einundalles
16:00–
20:00 h

Performance ohňového tance
v historickém centru s Dhyanou Feuertanz

Kostel sv. Jana:
18:45 h
„O adventu ve tři čtvrtě na 7“ – čas ke ztišení
a pobožnosti o adventu s krátkými texty

15:00–
Dechovka Mährische Vagabunden
18:00 h
		
Masné krámy (Fleischbänke):
14:00–
Předvánoční shon v záři světel
20:00 h
s uměleckými řemesly, hudbou, ohňovou show,
předčítáním a Weihnachtsmannem, vánoční tvůrčí 		
dílničkou, lampionovým průvodem, žitavským 		
cibulovým maskotem, impresemi ze světelné 		
slavnosti „Ring on Feier“, chlebem a buřty na
opékání – pořádá TuZZ e.V.
Pasáž v Solnici (Salzhaus):
Neustadt 47
10:00–
Vánoční trh v Solnici
17:00 h
Obchodníci z regionu budou prezentovat vánoční 		
dárky a inspirace. Čas na příjemné zastavení s celou 		
rodinou. Kulturní a vzdělávací společnost se těší 		
na Vaši návštěvu.
Radnice, Občanský sál (Bürgersaal):
16:00 h
Vánoční koncert Žitavského městského sboru 		
(vstupné)

Aktivita na trhu

Žitavská slavnost světel 					
Vánoční akce spolku „Žitava živé město“
(„Zittau lebendige Stadt“):
Kostel sv. Jana:
17:00 h
Adventní koncert, na němž si můžete zazpívat
Radnice, Občanský sál (Bürgersaal):
15:00 h
Vánoční koncert Žitavského městského sboru 		
(vstupné)

Crêpes - Zortel
Pizzeria Franko
Kupfergrill Wolf
Imker – Najman
Sirup – Kitl s.r.o.
Langos – Krisztian
Lions-Club – Zittau
Lederwaren - Malik
La Creperie – Gaida
Süßwaren – Schmidt
Fleischerei - Kummer
Flammkuchen – Beck
Kinderkarussell – Beck
Galerie Radost - Kerzen
Neugersdorfer Edelfisch
Handelsvertretung Kern
Landfleischerei Schüttig
Rundgrill – Firma Richter
Herrnhuter Sterne GmbH
Kindereisenbahn – Zortel
Pyramide – Firma Richter
ArtCandles – Maria Romel
Backhaus & Café – Schedel
Weihnachtsgebäck - Srbová
Käse-Fritz – Schweizer Käse
Salamispezialitäten – Richter
Mode und Schmuck – Schenk
Glasschmuck – Jitka Maděrovă
Ofenfrische Brezeln – Kummer
WIEJSKA CHATA Piotr Lapinski
Elsässer Brot – Dornspachhaus
Holzsachen – Firma Filip Vašina
Holzschnitzkunst - Radwan Routi
Böhmische Speisen – JO Gastro UG
Bäckerei & Konditorei Schwerdtner
Handgemachter Schmuck - Vichová
Pulsnitzer Pfefferkuchen – Handrick
Sandsteinprodukte – Firma Piskovec
Isergebirgskäse – Isergebirgskäse Zeman
Kirchliche Literatur – Landeskirchliche Gem.
Sweet Dreams – Schaustellerbetrieb Slepitschka
Weihnachtsbaumverkauf - Leutersdorfer Baumschulen
Merchandising-Produkte - Gerhart-Hauptmann-Theater Gö-Zi

Organizační pokyny
Organizační kancelář: Rathaus Zittau, Markt 1
Telefon: 03583/752 203 nebo 03583/752 168 (trhy)
Toalety: Toalety se nacházejí v průchodu radnice a na Radničním
náměstí (Rathausplatz). Bezbariérové WC se nachází na radnici.
Přebalovací pult: Přebalovací pult se nachází na radnici a v drogerii dm
(ulice Bautzner Straße 2), kde je navíc k dispozici koutek na kojení.
Možnosti parkování: Placená parkovací místa: historické centrum Žitavy,
parkovací dům v ulici Pfarrstraße (Prosíme, dbejte na platné tarify!)
Parkovací místa zdarma:
náměstí Ottokarplatz, Martin-Wehnert-Platz a nádraží Žitava

