
a 20 let dělostřelců 
v Jihlavě

čarodějnice 2014

Statutární město Jihlava, Agentura TIME a Společnost přátel dělostřelby 
ve spolupráci s Českým rozhlasem Region zvou na akci

 Masarykovo náměstí od 14.00 

ukázka řemesel – kočárnické (Čechy pod Kosířem), kolářské (Augustýn Krystiník 
Starý Hrozenkov), řezbářské (Jan Horák Vyškov), tesařské řemeslo (Tesařství Ko-
louch V. Meziříčí), ruční výroba šindele (Tesařství-památkářství Karel Klouda Jihlava)
výstavy tesařských seker, palných zbraní, čarodějnic 
dobový tábor šermířů
atrakce pro děti – jízda vláčkem, skákací hrad, řetízkový kolotoč, skluzavka, nafu-
kovací balonky, výtvarné dílny DDM Jihlava – výroba a malování čarodějnic

15.00 Show TV STARS Praha  |  Znáte je z fi lmu, TV, divadla a koncertů, jsou to ti 
nejlepší z nejlepších. Z jejich hereckého talentu se vám tají dech. Umí skvěle 
zpívat, krásně tančit, moderovat a svým nadšením umí strhnout děti i dospělé 
a všechny skvěle pobavit. 

16.00 Ukázka kočárnického řemesla s mluveným komentářem  |  Muzeum kočárů 
Čechy pod Kosířem

 Křest a střelba ze 3 kanonů  |  za účasti představitelů města – ohromující 
nevídané PŘEKVAPENÍ! Společnost přátel dělostřelby Jihlava

 Šermířské vystoupení SHŠ Vyděděnci
17.30 BOBO divadlo a divadlo PINDER  |  soutěže, písničky pro děti, čarodějnický rej
 Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných na náměstí
 Vyhodnocení soutěže MŠ a ZŠ o nejlepší čarodějnici
19.00 Ukázka PRÁVA ÚTRPNÉHO  |  Společenství svobodných pánů Malé
20.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD historickou částí města  |  trasa: Masarykovo ná-

městí, ul. Matky Boží, Hradební, Benešova, Palackého, ul. M. Boží, Věžní, 
Benešova, Masarykovo náměstí

20.00 hudební skupina PRAŽCE z Luk nad Jihlavou
21.15 OHŇOVÁ SHOW  |  skupina historického šermu Vyděděnci

Moderátoři Českého rozhlasu Region – Robin ŠALAMON a Lydie JAKUBÍČKOVÁ.

 ...dále na náměstí: 

Oheň v otevřených koších, hořící svíce – opékání špekáčků, párků, vuřtů (možnost 
jejich  zakoupení ve stánku – opékáče k dispozici na místě).
Prodej lampionů v omezeném množství. 
Stánky – občerstvení, cukrová vata, popcorn, oříšky, perníčky, ...

 Vestibul jihlavské radnice 

Výstava čarodějnic – práce dětí MŠ a žáků ZŠ  |  soutěž o nejlepší vyrobenou ča-
rodějnici.  |  Masarykovo nám. 1, Jihlava od 30. 4. do 9. 5. 2014.  |  Otevřeno 
v provozní době magistrátu.

 Slet čarodějnic, čarodějů a pálení čarodějnic 

partneři:

mediální 
partneři:

Společnost 
přátel 
dělostřelby

 30. dubna 2014 

David Bartoň se narodil 3. srpna 
1964 v Táboře a nyní žije a maluje 
v Praze i Telči. Studoval gymnázium 
v Českých Budějovicích a poté Vy-
sokou školu zemědělskou v Brně. Po 
studiích pracoval jako zemědělský 
inženýr, skladník, hostinský či ke-
ramik. Roku 1998 se vrhl na dráhu 
výtvarníka na volné noze a kuráto-
ra desítek výstav jiných výtvarníků. 
Spolupracoval s básníkem Jiřím Dě-
dečkem a režisérem Zdeňkem Ty-
cem na 25 dílech televizního pořadu 
Cizí slovo poezie. Pět let vedl Měst-

skou galerii v Telči, poslední léta pra-
cuje i jako kurátor výstav v Minigale-
rii Trifoil v Husově ulici v Jihlavě.

Jeho obrazy byly k vidění na při-
bližně šedesáti výstavách v České 
republice a na čtyřech výstavách ve 
Vídni. 

Výstava je přístupná do 4. 5. 2014, 
v březnu út–so 10.00–12.00 
a 13.00–18.00, dubnu a květnu út–
ne 10.00–12.00 a 13.00–18.00. 

Více informací naleznete na www.
mahler.cz nebo na www.facebook.
com/mahlerjihlava. -tz-

Krajiny Davida Bartoně

Pravou cimbálovou muziku přišli 
zahrát členové hudební skupiny „Jak 
chceš“ klientům Domova Stříbrné 
Terasy v areálu bývalé Tesly. Ve vyší-
vaných krojích spustili primáš Marek 
Čáp a jeho spoluhráči Matěj Dohnal, 
Jiří Vaněk a Tereza Vlachová senio-
rům lidové písničky pěkně od podla-
hy při Narozeninové párty. 

„Vždy na konci měsíce se sejdeme, 

abychom společně oslavili narozeni-
ny všech, kteří v tom měsíci měli jubi-
leum, protože víme, že sdílená radost je 
dvojnásobná radost,“ vysvětlila Petra 
Slavíková Rychlá, vedoucí sociálně 
aktivizačního úseku. „Moc se mi je-
jich vystoupení líbilo, jsou úžasní,“ po-
chválila muzikanty jedna z oslaven-
kyň, právě devadesátiletá Ludmila 
Kubíčková.  -lm-

Skupina Jak chceš 
překvapila seniory

SENIORŮM na Stříbrných Terasách vyhrávala cimbálová muzika.
 Foto: Matěj Dohnal

V květnu 23. a 24.  se uskuteční 
volby do Evropského parlamentu. 
Pro mnoho mladých lidí mohou 
být tyto volby zcela novým zážit-
kem a zkušeností. 

Aby věděli, proč volit, kdy a kde, jací 
kandidují lidé a strany a jaké to má celé 
význam, pořádá Česká rada dětí a mlá-
deže a Evropská komise festival „Vím, 
proč volím On tour“. Jihlava přivítá 
putovní festival v sobotu 26. dubna.   

Festival navazuje na kampaň „Vím, 
proč volím“, která probíhala před 
českými předčasnými parlamentní-
mi volbami na podzim loňského ro-
ku. Kampaň je zcela apolitická a je-
jím cílem je informovat mladé lidi a 
především prvovoliče o aktuálních 
volbách. Reaguje tak na velmi časté 
dotazy ze strany mladých lidí - proč 
volit a koho? 

„V podzimních volbách se nám poda-
řilo oslovit více jak 250.000 mladých 
lidí jen tím, že jsme jim nabídli roz-
cestník a přehled všech kandidujících i 
jejich slibů. Na jaře tohoto roku se vy-
dáváme na turné „Vím, proč volím On 
tour“ a budeme tak přímo ve 14 měs-
tech zprostředkovávat nejen mladým 
lidem diskuse nad tématy, co hýbou 
Evropu, ale i Českem,“ řekla Alena 

Hosnedlová, manažerka kampaně 
„Vím, proč volím“.

V každém městě budou mít ob-
čané možnost přijít a seznámit se 
s tím, jak funguje Evropa, co nabízí 
mladým lidem, diskutovat s kandi-
dáty do Evropského parlamentu za 
Českou republiku, přispět svým ná-
zorem ve video koutku či si poslech-
nou hudbu při doprovodném kon-
certu naší informační kampaně.

V pořadí již devátá „zastávka“, kde 
se uskuteční festival „Vím, proč vo-
lím On tour“, bude v sobotu 26. 
dubna právě v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí. Občané města se 
mohou těšit na příjemné debatní od-
poledne i bujarý hudební podvečer. 

Program začne po 14. hodině 
workshopy a veřejnými diskuzemi 
s kandidáty do Evropského parla-
mentu. Chybět nebudou ani hry pro 
nejmenší či zábava pro teenagery. 

Samotné koncerty se rozezvučí ko-
lem 16. hodiny. „K poslechu i k tan-
ci“ zahrají hudební skupiny Chaotic 
a Ready Kirken. Vstup na celý festi-
val je zdarma.  

Informace o místech konání debat 
a další zajímavosti lze nalézt na webu 
kampaně www.vimprocvolim.cz.  -lm-

Volby do Evropského 
parlamentu
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