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P ij te za erty,
and ly
A Mikulášem 
do jihlavského
podzemí!
 4.–6. 12. 2015

REzeRvace nA WEBU 
VisitjihlavA.eu
 P ímo p ed vstupem do podzemí 
 prodej ob erstvení:

domácí bramborák, masová
sm s, sva ené víno, limonáda…

PEkLO
v podzemí

 Dům Gustava Mahlera.

Znojemská 4, Jihlava  |  otevřeno: út–so 10–12, 13–18

 www.mahler.cz.

 Židovské 
 tradice a zvyky 
  11. 11.–19. 12. 2015  

 1. 12. od 16 hodin 
přednáška o židovských tradicích a zvycích
Mgr. Zuzana Pavlovská, Židovské muzeum Praha 

 9. 12. od 16 hodin 
křest knihy I domy umírají vstoje II
autogramiáda Ladislava Vilímka
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  autogramiáda autora 
  Ladislava Vilímka  

  Dům Gustava Mahlera a kavárna Café Gustav Mahler  

  Každý, kdo si na křtu zakoupí knihu, obdrží poukázku na 1 malé pivo nebo 
  1 dcl vína nebo 1 kávu v Café Gustav Mahler. Platí pouze 9. 12. 2015. 

Na prázdninový čas 
byla vyhlášena foto-
soutěž s tričkem Ježko-
vy oči - podmínky byly 
jednoduché: zakoupit 
tričko Ježkovy oči na 
Turistickém informač-
ním centru, vyfotit se 
na místech blízkých 
i vzdálených, v situa-
cích možných i zhola 
nemožných, a poslat 
fotografi i do konce 
srpna.

Do soutěže se sešlo 
celkem 20 fotografi í, 
z nichž porota vybrala 
po dlouhém a složitém 
rozhodování nejhezčí 
a nejzajímavější foto-
grafi e.  Jelikož se poro-
ta shodla na 4 fotogra-
fi ích, bylo rozhodnuto, 
že bude uděleno jedno 
1. místo, dvě 2. místa a 
jedno 3. místo. 

Na 1. místě se umísti-
la fotografi e, kterou za-
slala Adéla Vašíčková a 
získá tablet Lenovo, na 
dvou 2. místech se umístily fotogra-
fi e zaslané Petrem Stejskalem a Mar-
tinou Pánkovou - získávají mobilní 
telefon Nokia Lumia, a na 3. místě se 
umístila Kristýna Škorpíková - získá-
vá stylový kávovar. 

Pořadatelé výhercům blahopřejí 

Vyhodnocení fotosoutěže s 
tričkem Ježkovy oči

FOTOGRA FIE Adély Vašíčkové, která zvítězila v sou-
těži Ježkovy oči. Foto: archiv MMJ

a všem, kteří poslali fotografi e, dě-
kují za účast v soutěži. V nejbližších 
dnech bude pořadatel výherce in-
formovat o termínu předání výher. 
Všichni ostatní zúčastnění obdrží 
malou pozornost jako poděkování za 
účast v soutěži.  -tz- 


