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Oslavy letošních 100 let od založení první re-
publiky si bude mít možnost užít celá Vysočina. 
Jejich pomyslný start naplánovalo město Jihlava, 
Kraj Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihla-
va na úterý 15. května v 17.00 hodin akcí PIKNIK 
V PARKU. 

Park v areálu staré nemocnice vedle autobusové-
ho nádraží v Jihlavě ožije - Stoletá republika? Ne-
půjde to bez publika!

Aktivitou Vysoké školy polytechnické v Jihla-
vě  je venkovní vzdělávací výstava pro širokou ve-
řejnost, situovaná do parku, kterou budou moci 
návštěvníci zhlédnout až do října 2018. Výstava 

bude umístěná na 24 panelech, rozestavěných do 
tvaru České republiky. Cílem výstavy je seznámit 
širokou veřejnost s děním v Jihlavě za posledních 
100 let, poukázat na osobnosti Jihlavy, které ovliv-
nily dění jak v regionu, tak i mimo něj, a dále při-
blížit činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava, 
která je pilířem vzdělanosti nejen v Jihlavě, ale i 
v Kraji Vysočina.

Dle slov organizátorů bude v parku připraven 
piknik s živou hudbou, program pro děti, projížď-
ka na ponících a nabídka dobrého jídla a pití. Prv-
ních 100 návštěvníků obdrží zdarma špekáček, 
který si budou moci opéci na připravených oh-

ních.  Dobroty na opékání s sebou, možno koupit 
i na místě.

Jihlavským piknikem v parku oslavy vzniku Čes-
ké republiky na Vysočině začínají, pokračovat bu-
dou připomenutím historických událostí a sou-
vislostí v ostatních okresních městech regionu. 
Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno 
na sobotu 15. září 2018, kdy bude na jihlavském 
Masarykově náměstí pro veřejnost připravena od-
polední a večerní veřejná produkce s originálním 
velkolepým programem (www.kr-vysocina.cz a 
www.jihlava.cz ). Mgr. Tomáš  Koukal,

vedoucí  OŠKT
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15. 5.
Piknik v parku!

Oslavte s námi 100 let republiky 
i na dalších akcích:
 8. 6. Pelhřimov  
  – Festival rekordů a kuriozit
 9. 6. Žďár nad Sázavou – Den Žďáru
 18. 8. Třebíč – Slavnosti tří kápí
 7. 9. Havlíčkův Brod – Dny  
  evropského dědictví
 15. 9.  Jihlava – Velká oslava  
  100 let republiky 

Buřty a jiné dobroty
na opékání s sebou! 

Možno koupit i na místě! 
Špekáček zdarma
pro prvních 100
návštěvníků!

       17.00–19.00 v areálu staré nemocnice 
vedle autobusového nádraží v Jihlavě
             výstava, koncert, malování na obličej, 

projížďky na poníkovi, opékání, ... 
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