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Aktuality

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce v Jihlavě,
Krajská agrární komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina,
Okresní agrární komora Žďár nad Sázavou, Ekoinfocentrum zvou všechny občany
na 22. ročník akce

Den otevřených dveří
památek
pod názvem Mladí památkám

a Den zemědělců, potravinářů
a venkova Kraje Vysočina

15. 9. 2012

Primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal v rámci oslav

10. výročí partnerství měst Jihlava – Heidenheim
si dovoluje pozvat občany

14. 9. 2012
na vernisáž výstavy fotograﬁí „Jak běžel čas“.
Heidenheim a Jihlava na fotograﬁích Klause Petera Preußgera
a Jiřího Ernesta, účinkují žáci ZUŠ Jihlava.

navštivte památky
Historická radnice | Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 | prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16
hod (zajišťuje TIC). | Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné
vstupenky budou k dispozici na Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 2.
Brána Matky Boží | Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 | prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod s kapacitou 20 osob | Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma | vstupné
zdarma
Jihlavské historické podzemí | Hluboká 1
otevřeno 10–13, 14–17 | prohlídky s odborným výkladem v 10, 11,
12, 14, 15, 16 a 17 hod (max. počet osob 45 ve skupině) | prohlídky
s urozeným rytířem Davidem z Kocensteinu ve 14 a 16 hod. | vstupné
snížené 30 Kč
Muzeum Vysočiny | Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57
| Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 | prohlídky s odborným výkladem (historie, architektura) v 10 a 13 hodin (Bc. Silvie Čermáková). | Historické prostory
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní
dvorní trakt) | vstupné: zdarma, expozice za snížené vstupné (50%).
Oblastní galerie Vysočiny | Komenského 10
| Masarykovo nám. 24
otevřeno 9–17 | prohlídka s odborným výkladem v budově Komenského
10 v 9 hod. (Veronika Prchalová), v budově Masarykovo nám. 24 v 11
hod. (Veronika Prchalová). | vstupné zdarma
Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba | Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 | prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod s kapacitou 20 osob. | Bez průvodce individuálně během otevírací doby. |
vstupné zdarma

Kostel sv. Ignáce z Loyoly | Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–17 | prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15 hod
(Mgr. Daniel NOVÁK) | vstupné zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné Panny Marie
| Jakubské nám.
otevřeno 9–10, 14–17 | prohlídka s odborným výkladem v 9 hod (Mgr.
David ZIMOLA) | vstupné zdarma

Kostel sv. Jana Křtitele | Jánský kopeček
otevřeno 9–11, 14–17 | prohlídka s odborným výkladem v 10 hod (PhDr.
Zdeněk JAROŠ) | vstupné zdarma

Vestibul jihlavské radnice v 16.30 hodin
a slavnostní koncert „Jakub Pustina a jeho hosté“
účinkují Olga Rusin (Polsko) – soprán, Jakub Pustina
– baryton a Richard Pohl – piano
Zazní skladby R. Leoncavalla, E. Kalmána, J. Strausse,
G. Pucciniho, G. Verdiho, F. Lehára.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě od 18 hodin
(vstup zdarma do naplnění kapacity kostela
půl hodiny před začátkem).

Kostel sv. Ducha | Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 14–17 | Koncert moderních křesťanských písní od 9 hodin. | prohlídka s výkladem v 10 hod (Ing. Michal ROD) | vstupné zdarma
Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie
| ul. Matky Boží
otevřeno 9–12, 14–17 | prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod (Mgr.
David ZIMOLA) | vstupné zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže | Křížová ul.
otevřeno 9–17 | prohlídky s odborným výkladem v 11 a 16 hod (Mgr.
David ZIMOLA) | vstupné zdarma
Dominikánský klášter – Hotel Gustav Mahler | Křížová 4
otevřeno 10–17 | Přístup bude umožněn do křížové chodby se stálou výstavou Míly Doležalové v I. patře hotelu Gustav Mahler. V hotelové galerii
výstava Miloše Henče. | vstupné zdarma

Městská knihovna | Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) |
vstupné zdarma

Dům Gustava Mahlera | Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 | prohlídka s výkladem v 15 hod s kapacitou 20
osob (provází pracovník DGM) | vstupné zdarma

Dům ﬁlharmonie | Kosmákova 9
otevřeno 9–12, 14–17 | volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní
sál s dřevěným renesančním stropem, panelová prezentace hudebních
skladatelů spojených s Jihlavou, video prezentace činnosti Filharmonie
G. Mahlera Jihlava) | vstupné zdarma

Radniční restaurace a minipivovar | Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–23 | komentované prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou 2 vzorků piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor restaurace
a nově vybudovaných salonků – v 11, 12, 14, 15 a 16 hod s průvodcem –
sraz ve vestibulu | Při každé prohlídce je max. počet osob 15. | Časové
vstupenky k dostání u obsluhy v pivovarské restauraci od 1. 9. 2012.

