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 Masarykovo náměstí Jihlava 

od 10 do 17 hodin prodej velikonočního zboží  |  prodejní stánky jarních sazenic, květin řezaných i hrnkových a jiných jar-

ních rostlinek, velikonoční dekorace a aranžmá, pomlázky, kraslice, velikonoční pečivo, frgále babičky Anežky, šperky, dřevěné  

výrobky, včelí produkty, keramika, minerály, trdelník, sušené ovoce a ořechy, bramboráky, bylinky a koření... ukázky soustružení 

a taušírování.

Kavárna POHODIČKA z Náměště nad Oslavou  |  káva, palačinky, mazance a linecké pečivo.

od 14 do 17 hodin atrakce pro děti  |  živá zvířata – ovečky, poníci, koně a vožení dětí na koních. Dřevěný historický kolotoč  

a střelba z kuše.

 JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1, Jihlava 

 Vestibul jihlavské radnice 

(hlavní vchod, vestibul MHD) od 14 hodin

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích ve vestibulu radnice.

Vrátka Třebíč  |  zdobení velikonočních perníčků – ozdobím a sním  |  Malování na sklo – jarní vitráž – ukázka i možnost zkouš-

ky/ velikonoční tvoření.

Dům dětí a mládeže Jihlava  |  výtvarné dílny s velikonoční tématikou – zdobení skořápek, pletení pomlázek, výroba velikonoční 

výzdoby.

Barvínek Jihlava  |  výtvarné dílny – výroba jarních ozdob z papíru a velikonočních ozdob z korálků.

Stacionář Úsměv Třebíč  |  pletení košíků.

Dále uvidíte ukázky jednotlivých řemeslníků  | zdobení kraslic různými technikami  |  drátkování  |  pletení košíků z pedigu  |  

výroba figurek ze šustí, sena a březového proutí  |  paličkování  |  výroba papírové krajky  |  barvení svíček  |  řezbářské práce  |  

předení na kolovratu.

Malování na obličej – velikonoční motivy. 

Ukázky různých technik lze na místě vyzkoušet.

 Velká gotická síň jihlavské radnice 

od 15.15 do 16 hodin  |  VESELÉ VELIKONOCE  |  Bobodivadlo Jihlava
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pořadatel:

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