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Aktuality

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

KRÁLIČÍ HOP 11–12, 14–16 hod. na náměstí

| Hálkova 42, Helenín
otevřeno 9–14 hod. | prohlídky s výkladem průběžně dle zájmu s kapacitou 30 osob – provází studenti oboru Management a podnikání v umění
a reklamě (Mgr. A. Míla Svobodová) | zpřístupněn kinosál školy, tělocvična (bývalý rytířský sál) a foyer školy (historické průčelí) | v rámci prohlídky historické části budovy školy připravena výstava | vstup zdarma

Překážkové skákání králíků je sport, zábava či volno-časová aktivita (jak
to chcete nazvat…), která se poslední dobou rozvíjí a stává se velice
populární především v severní Evropě (Dánsko, Švédsko, Norsko), ale
také v jiných částech světa (přidali se Angličané, Američané, Němci...) |
Králičí hop je super zábava pro králíčky-mazlíčky i jejich majitele, která je
opravdu baví. Přijďte se pobavit!

Pivovar Jihlava | Vrchlického 2
procházka po pivovarské stezce se sládkem a divadlem De Facto Mimo
v 10, 14 a 16 hod. | sraz za vchod.em do City Parku (pod Mariánským
sloupem), pokračování přes náměstí a konec u pivovaru. Stezka má 13
zastavení, délka max. 3 km chůze (cca 2 hod.) | k vidění významné
právovárečné domy, městský šrotovník, měšťanské domy, ve kterých se
pivo vařilo, hostince | následuje exkurze do pivovaru s ochutnávkou piva
Ježek | vstup 30 Kč

TRH řemesel 8–18 hod., Masarykovo náměstí – spodní část

Po 5leté odmlce a po rekonstrukci bude otevřen

Kostel sv. Pavla | Dvořákova ul.
otevřeno: 10–12, 14–16 hod. |
a ve 14.30 hod. (Jan KEŘKOVSKÝ)

prohlídka s výkladem v 10.30

novinka
Po další rekonstrukci objektu se návštěvníkům otevře

Dělnický dům | Žižkova 15
otevřeno 9–11, 12–17 hod. | velký společenský sál: umístěné fotograﬁe
z rekonstrukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 a rekonstrukce z roce 2013. Kompletní historie domu č. 50 a 51 od 18. století,
Hotel Czap, Deutsches Haus, poválečný stav až po současnost. Umístění
dobových fotograﬁí + stavebních plánů z r. 1940, 1968, 1974 a současný
stav k porovnání změn, které se v domě uskutečnily | přísálí: místo pro sezení + projekce ve smyčce bez zvuku, cca 30 minutové video o rekonstrukci
v r. 2006 | Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu obohacené
o staročeské speciality | vstup do sálu zdarma | bez výkladu

program

Pořádatel: Služby města Jihlavy s.r.o.
JIHLAVSKÁ RADNICE Masarykovo nám. 1
10.45 KŘEST KNIHY Ladislava Vilímka „I domy umírají vstoje“ primátorem města za účasti autora ve vestibulu jihlavské radnice
15.00 Jihlava ve fotograﬁi včera a dnes – volné pokračování promítání
s komentářem nad místy v našem městě (ak.mal. Martin KOS) ve
velké zasedací síni jihlavské radnice
KOSTEL SV. DUCHA 14 hod.
koncert moderních křesťanských písní
JIHLAVSKÉ PODZEMÍ ve 14 a 16 hod.
tajemné prohlídky s kapacitou 45 osob | vstup 40 Kč
Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček
z Otína po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.
VÝSTAVY
OGV, Komenského 10 | 9–17 hod. | Marius KOTRBA – Živá hmota
OGV, Masarykovo nám. 24 | 9–17 hod. | Stálá expozice ze sbírek OGV
a výstava Od hradiště k hradu
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4 | 10–12, 13–18 hod. | Frýdlantský
umělecký smalt – jedinečná evropská sbírka smaltu svého druhu.
Brána Matky Boží, Věžní 1 | 10–13, 14–18 hod. | Brána do pohádkového
světa skřítků a strašidel – pohádkové postavičky z dílny Vítězslavy Klimtové
Městská knihovna, Hluboká 1 | v 11 hod. | Tady žijeme… – fotograﬁe
Zdeňky Mlýnkové
Dům ﬁlharmonie, Kosmákova 9 | 9–12, 14–17 hod. | videozáznam z koncertů Filharmonie Gustava Mahlera
Masarykovo náměstí – dolní část od 10 do 17 hod.

Masarykovo náměstí 10–18 hod.
POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
10.00 zahájení | zástupci města, Kraje Vysočina a zemědělců
10.30 BOŽEJÁCI | populární jihočeská dechovka
12.00 GALÁNI | krojovaná dechová hudba z Přibyslavic
13.30 LIDEČANKA | valašská dechová hudba z Lidečka
15.00 VRACOVJÁCI | krojovaná slovácká dechová hudba z Vracova
16.30 STŘÍBRŇANKA | populární krojovaná moravská kapela
Moderují: Karel Paštyka a Lidye Jakubíčková

PRIOR jako jihlavská „památka“ aneb „I love Prior“
Fotograﬁe z historie Prioru, diskuse s architektem o objektu, stylu, ve
kterém je postaven, obhlídka domu… | pořadatel Forum Jihlava
Změna programu vyhrazena.
partneři akce:

Okresní agrární komora
Jihlava

Doprovodný program na náměstí 10–18 hod.
výstava zemědělské techniky, výstava vozidel značky KIA, ochutnávka
regionálních potravin kraje Vysočina, výstava a prodej regionálních produktů... | atrakce pro děti – skákací hrad, skluzavka, řetízkový kolotoč,
vláček, houpačky | výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky

Krajská rada Kraje Vysoēina

mediální
partneři akce:

Krajská agrární komora
Kraje Vysoēina

