
STRANA 14 Inzerce NJR – DUBEN 2017

$

pomlázky, kraslice, velikonoční pečivo, bižuterie, polodrahokamy,  
dřevěné výrobky, produkty z vosku, trdelník, grilované klobásy,  
uzeniny, sýry, …

$
 Velká gotická síň 
14.00 zahájení  |  moderuje Karel Paštyka

14.15 JAK SKŘÍTEK MÁLEM ZASPAL ZIMU  |  Divadlo Kos České  

Budějovice

15.15 VESELÉ VELIKONOCE  |  Bobodivadlo Jihlava

16.00 ZAJÍČKU A SLEPIČKO, ČÍPAK JE TO VAJÍČKO  |  Divadlo Kos  

České Budějovice

17.00 ukončení

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích ve vestibulu 
radnice – povídání o postních nedělích, co se má jíst, co se má dělat, 
o symbolice pomlázky aj.

 Vestibul jihlavské radnice (hlavní vchod, vestibul MHD) 

Vrátka Třebíč 
Zdobení velikonočních perníčků – ozdobím a sním  |  Malování na sklo – jarní 

vitráž – ukázka i možnost zkoušky

Tkaní na hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce a zábava – možnost 

si vyzkoušet  |  Svíčky – ubrousková technika  |  Květinové vajíčko a kvě-

tináčový zajíček  |  Vizovické pečivo – výroba figurek z těsta – možnost si 

vyzkoušet a odnést domů k usušení. Ke koupi velikonoční zboží jedna radost 

z chráněné šicí a výtvarné dílny. Ukázky velikonočních květinových dekorací.

Kavárna Vrátka – nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, zvykoslovné veli-

konoční pečivo, mazance, velikonoční copy, chleba, bagety a drobné pečivo, 

které připravují šikovné ruce hendikepovaných přímo v jejich pekárně.

Ukázky výroby velikonočních dekorací na stůl, závěsů, …

Dům dětí a mládeže Jihlava 
Výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení pomlázek, 

malování a jiné velikonoční kousky.

Dále uvidíte ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátkování  |  

pletení košíků z pedigu  |  výroby panáčků ze šustí, sena a březového proutí  

|  výroby velikonočních ozdob z korálků  |  paličkování  |  zažehlovací techniky.

Malování na obličej – velikonoční motivy. 

Květinové velikonoční dekorace.

Ukázky různých technik lze na místě vyzkoušet.

Před jihlavskou radnicí ohrada s živými ovečkami, prodejní stánek jarních 
sazenic, květin řezaných i hrnkových a jiných jarních rostlinek…

Změna programu vyhrazena.

Informace: Magistrát města Jihlavy, tel. 565 592 332  |  Turistické informační centrum, tel. 565 591 847  |  www.jihlava.cz
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