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JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň

14.00 a 16.00  Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování pro-
mítání s komentářem nad místy v našem městě – ak. mal. 
Martin KOS

Jihlavské podzemí

14.00 a 16.00 Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu 

Masarykovo náměstí

 POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka hudebních skupin
10.00   Zahájení Dne památek – primátor města 
10.15–11.15  POSLEDNÍ KOVBOJ – revival Michala Tučného
11.30–13.00  STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
13.00  Zahájení Dne zemědělců a potravinářů 
  – zástupce kraje a města
13.30–15.00  ROZMARÝNKA – slovácká hudba z Vlčnova
15.00–16.30  STŘÍBRŇANKA – krojovaná moravská kapela, nejoblíbeněj-

ší dechovka v ČR
16.30–18.00  DUBŇANKA – dechová hudba z Dolních Dubňan
18.00–20.00  DOLŇÁCI – cimbálová muzika z okolí Uherského Hradiště  

|  LOJZÍK MATOUŠEK – imitátor známých komiků z Mladé 
Boleslavi

  Moderují: Karel Paštyka a Alena Veliká

na Masarykově náměstí dále uvidíte

Výstava zemědělské techniky  |  ochutnávka regionálních potravin Kra-
je Vysočina  |  předvedení regionálních výrobků z Vysočiny  |  výstavka 
a prodej regionálních produktů a další doprovodné aktivity prezentující 
zemědělství a potravinářství na Vysočině.

Parkán u Brány Matky Boží

10.00–11.30  PETANGUE – turnaj pro zájemce z řad veřejnosti
13.00–17.00  JARMARK S KOMEDIANTY
13.00  KDO Z KOHO – žonglérská show
14.30  BAJAJA 
16.00   PRINC NEBOJSA aneb žonglérská pohádka
  Malování na obličej.
Účinkují Komedianti na káře ze Znojma, moderuje Petr Lebruška

Věžní ulice

13.00–17.00  podél hradeb historické tržiště – zbrojíř, tiskař, svíčkař, 
tkadlec, kovář, drátkař, keramik aj.

Park Gustava Mahlera

13.00–17.00  netradiční soutěže a výtvarné dílny DDM Jihlava  |  ská-
kací hrad a nafukování balonků – Český rozhlas Region  |  
občerstvení – Rybárna u brány, cukrárna U Brány, pizzerie 
Rossa…

Po celý den projížďky kočárem po historické části města zajišťuje Fran-
tišek Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček z Otína po trase – park za kinem 
Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věž-
ní, park za kinem Dukla.

Změna programu vyhrazena.

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–23  |  komentované prohlídky tech-
nologie radničního pivovaru s ochutnávkou 2 vzorků piva přímo 
z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka pro-
stor restaurace a nově vybudovaných salonků – v 10, 12, 14 a 16 hod 
(sládek Jaroslav Dorážka) – sraz ve vestibulu  |  při každé prohlídce 
je max. počet osob 15  |  časové vstupenky v předprodeji u obsluhy 
v pivovarské restauraci od 1. 9. 2011

program

novinka Primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal 
si dovoluje pozvat občany na

slavnostní otevření kostela Povýšení 
sv. Kříže v Jihlavě 9. září 2011
po rozsáhlé rekonstrukci objektu

10.00 slavnostní zahájení  |  hudební vystoupení ZUŠ  |   
  prohlídka s odborným výkladem – Mgr. David Zimola
19.00 koncert Marián VARGA a COLLEGIUM MUSICUM

První artrocková skupina v Československu – reinterpretace 
témat z klasické hudby, náznaky umělecké postmoderny.
„Varga není jen živou legendou, je jejím neustále 
se obměňujícím pokračováním“ (Jiří Černý, publicista) 

Vstup zdarma půl hodiny před začátkem 
do naplnění kapacity kostela.

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
10. 9. 2011 otevřeno 8.30–17.00 hodin

Mediální partneři akce:


