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Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, 
tel. 567 167 158–9  |  3. 9. 2016 otevřeno 8.30–17.00 hod.
www.jihlava.cz  |  www.visitjihlava.eu

Dělnický dům  |  Žižkova 15
otevřeno  9–12, 13–17 hod.  |  velký společenský sál: fotografi e z re-
konstrukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 
a 2013 pod vedením nových majitelů manželů Siřínkových, kompletní his-
torie domu včetně dobových fotografi í z roku 1869, 1900, 1910, 1948 
aj., rekonstrukce Velkého sálu akustickými obklady z roku 2015  |  pří-
sálí: místo pro sezení, rekonstrukce baru v roce 2015  |  malý salo-
nek a baletní sál: nová výmalba 2015, fotografi e Hotelu CZAP r. 1919, 
1910 zvětšené, fotografi e velkého společenského sálu Hotelu CZAP  
|  Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu bude obohacené 
o tradiční české speciality, nová vstupní chodba – rekonstrukce 2015  |  
předsálí: rekonstrukce z května, června 2016  |  vstup do sálu zdarma  |  
bez výkladu

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace a minipivovaru od 11 do 16 hod.  |  komento-
vané prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou piva přímo 
z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor 
restaurace a nově vybudovaných salonků vč. minipivovaru – v 11, 12, 14, 
15 a 16 hod. s průvodcem (sládek Jaroslav Dorážka nebo Miroslav Toma-
nec) – sraz ve vestibulu.  |  při každé prohlídce max. 15 osob  |  časové 
vstupenky k dostání u obsluhy v radniční restauraci od 22. srpna 2016

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:

10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení) – dožínkové tance s předáním dožínko-
vého věnce a kytic zástupcům města, Kraje Vysočina a ze-
mědělcům  |  účinkuje HSPT Vysočan Jihlava. Folklorní vy-
stoupení souborů Pramínek, Dřeváček, Šípek.

12.00–13.30 DOMAŽLIČANKA  |  chodská krojovaná dechovka
13.45–15.15 BORŠIČANKA  |  koncert populární dechové hudby Antonína 

Koníčka
15.30–17.00 MORAVANKA Jana Slabáka  |  koncert legendy české de-

chovky 
Moderují: Karel PAŠTYKA a Lydie JAKUBÍČKOVÁ.

Doprovodný program na náměstí 10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnáv-
ka regionálních potravin kraje Vysočina, prodej regionálních produktů  |  
naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody  |  atrakce pro 
děti:  historický dřevěný kolotoč, ruské kolo na ruční pohon, malování na 
obličej, vození dětí na ponících a oslících, …  |  Agility – ukázka výcviku 
psů ve 14, 15 a 16 hod.  |  výtvarné dílny Orivyko Jihlava

Trh řemesel od 9 do 17 hod., tel: 736 522 482, jarmarky@jihlava-city.cz

 JIHLAVSKÁ RADNICE  Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň

15.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování promítání 
s komentářem nad místy v našem městě – ak.mal. Martin KOS

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic a Martin Prokš ze 
Štoků po trase: park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo 
náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVA 

Brána Matky Boží, Věžní 1  |  10–13, 14–18 hod.  |  Fenomén MERKUR 
– legendární stavebnice Merkur, součástí výstavy je herna. Přijďte a po-
hrajte si!

mediální
partneři akce:

partneři akce:

Okresní agrární komora
T ebí

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

Krajská rada Kraje Vyso ina

Kynologický klub Jihlava

program


