
STRANA 25 Aktuality NJR – ČERVEN 2014

Na základě výzvy starosty města 
Poděbrady se město Jihlava zapojilo 
do hromadného křtu monografie o 
Jiřím z Poděbrad z pera Petra Hory 
Hořejše. 

Aby byl rekord uznán, je třeba, aby 
se křest uskutečnil ve stejnou chvíli ve 
všech zapojených městech z ČR na místě 
pojmenovaném po českém středověkém 
králi a knihu pokřtil pouze jen nejvyšší 
představitel města. Přijďte podpořit tuto 
akci a zároveň se i pobavit. -tz-

 www.jihlava.cz 

22. června 2014
 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad,   

 kdy české poselstvo poprvé osobně 

 předložilo mírový návrh 

 francouzskému králi Ludvíku XI. 

Zápis do Knihy 
českých rekordů
Jihlava je jedním z měst v ČR zapojených do křtu monografi e o Jiřím 
z Poděbrad z pera Petra Hory Hořejše ve stejný den, ve stejnou ho-
dinu a v místě pojmenovaném po tomto středověkém českém králi.

13.30 dechová hudba SKLENAŘINKA z Havlíčkova Brodu
15.00 křest knihy o Jiřím z Poděbrad – primátor města Jihlavy 

Jaroslav Vymazal
15.10 vystoupení Základní umělecké školy Jihlava – renesanční 

muzika v podání fl étnového souboru a kytarového dua, re-
nesanční a barokní tance tanečního oddělení, …

16.00  PRAMÍNEK – horácký folklorní soubor z Jihlavy
 moderátor: Joža Kolář

místo: plocha před obytným domem Jiřího z Poděbrad 5, Jihlava
pořadatel: statutární město Jihlava                          

mediální partner:

Zveme Vás na výstavu

Brána do pohádkového 
světa skřítků a strašidel
 Pohádkové postavičky a skřítci z dílny 

 spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové 

otevřeno: po–pá 8:30–17:00
so–ne 10:00–13:00, 14:00–18:00 hodin.
vstupné: 40 Kč, snížené vstupné: 30 Kč (školáci, studenti, senioři, 
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P), děti předškolního věku: 20 Kč
Brána Matky Boží, Věžní 1

 www.visitjihlava.eu 

2. 6.–31. 8. 2014
Brána Matky Boží 

   Skřítci se již 
       moc těší na
Vaši návštěvu!

Zápis do Guinessovy knihy rekordů

Křest se bude konat 
22. června 2014 v 15 hodin

na ploše před obytným domem 
Jiřího z Poděbrad 5, Jihlava.

Akce bude zahájena v 13.30 
hodin kulturním programem.

Vedení města zve na výstavu “Brána do pohádko-
vého světa skřítků a strašidel“, která se bude konat od 
2. června do 31. srpna 2014 na bráně Matky Boží. 

Jedná se o pohádkové postavičky a skřítky z 
dílny spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klim-
tové. 

Během prohlídky mohou děti vyplňovat kvíz 
o skřítcích, za který obdrží skřítkovské vysvěd-
čení. Vstupné na výstavu bude pro děti před-
školního věku 20 Kč, snížené 30 Kč (děti od 
6-15 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P) a zá-
kladní 40 Kč. 

Brána Matky Boží je otevřena denně: pondělí až 
pátek 8:30 – 17:00, o víkendech a státních svátcích 
10:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hodin. Z kapacitních 
důvodů je nutno, aby se větší skupiny, např. školy v 
rámci výuky, předem objednaly na tel. číslech 567 
167 155, 156.  -tz-

Na bráně Matky Boží bude výstava skřítků


