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PARK GUSTAVA MAHLERA 13.00–17.00

Netradiční soutěže a výtvarné dílny DDM Jihlava
Skákací hrad a nafukování balonků – Český rozhlas Region

Občerstvení – Rybárna u brány, cukrárna U Brány.

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.

Chcete se podívat na naše město a památky z nebeských výšin z paluby 
vrtulníku? Pak neváhejte a přijďte za hypermarket TESCO.
LETY nad JIHLAVOU helikoptérou  od 14 hodin do soumraku. 
Heliport připraven na pozemku vedle hypermarketu Tesco v Jihlavě. Cena 
za osobu činí 499 Kč/let (věk nerozhoduje). Zájemci o let se hlásí přímo 
na místě. Let trvá cca 5 minut, vytíženost 3 osoby/let. V případě nevhod-
ných meteorologických podmínek může být akce zrušena!

Změna programu vyhrazena. 

program

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
15. 9. 2012 otevřeno 8.30–17.00 hodin

mediální partneři akce:

Okresní agrární komora 
Ždár nad Sázavou,

Okresní agrární komora Jihlava,
Agrární komora Pelh imov,

Okresní agrární komora T ebí ,
Okresní agrární komora 

Havlí k v Brod

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina Společnost 

přátel
dělostřelby

partneři akce:

Georgii Agricola

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka hudebních skupin:
 10.00 Zahájení – zástupci města, Kraje Vysočina, 
  zemědělců a potravinářů
10.30–12.00  BŘEZOVJANÉ – krojovaná dechová hudba z Uherského Brodu
12.00–13.30  HÁJENKA – chodská dechová hudba ze Starého Klíčova 
  u Domažlic
13.30–15.00  VLČNOVJANKA – slovácká krojovaná dechová hudba z Vlčnova
15.00–16.30  ŽADOVJÁCI – slovácká krojovaná dechová hudba ze Žádo-

vic, vítěz Zlaté křídlovky
16.30–18.00  CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOŽKY ŠMUKAŘE – lidové písně 

z Moravy a Čech
  Moderují: Karel Paštyka a Alena Veliká

Na Masarykově náměstí dále uvidíte:

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

JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1

velká zasedací síň 15.00

Jihlava ve fotografi i včera a dnes  |  volné pokračování promítání s ko-
mentářem nad místy v našem městě – ak. mal. Martin KOS

vestibul 9.00–17.00

výstava fotografi í „Jak běžel čas“  |  Německý autor Klaus-Peter Preußger 
a český fotograf Jiří Ernest s vybranými studenty Střední umělecké školy 
grafi cké v Jihlavě přibližují široké veřejnosti proměnu dvou partnerských 
měst Heidenheimu a Jihlavy v běhu času. Základem českého projektu jsou 
historické fotografi e zapůjčené z archivu Muzea Vysočiny v Jihlavě. Výstava 
uspořádána v rámci oslav 10. výročí oslav partnerství mezi městy, vernisáž 
14. 9. 2012 v 16.30 hodin.

KOSTEL SV. DUCHA 9.00

koncert moderních křesťanských písní

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ 14.00 a 16.00

Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu 

PARKÁN U BRÁNY MATKY BOŽÍ 13.00–17.00

pohádky divadla Koráb z Brna
13.00  BAJAJA
14.30  PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
16.00  ZLATOVLÁSKA
Malování na obličej. Moderuje Petr Lebruška.

VĚŽNÍ ULICE 13.00–17.00

výstava palných zbraní, ukázka ražby pražského groše – jihlavské kon-
tramarky, možnost zakoupení – zajišťuje Společnost přátel dělostřelby.
výstava chladných historických zbraní, ukázky šermířských soubojů – za-
jišťuje Jihlavská skupina historického šermu VIVAMUS.


