
STRANA 23 Aktuality NJR – DUBEN 2015

 Masarykovo náměstí od 15.30 hodin 

15.30  BAJAJA  |  pohádka  |  Komedianti na káře
16.45  Roztančené čarodějnice Fešáka Pína  |  soutěže, písničky 

a show pro děti
18.00  Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných na ná-

městí – volné vstupenky do Strašidelného bludiště a další 
čarodějnické ceny

18.30  KDO Z KOHO  |  pohádka  |  Komedianti na káře
19.30  řazení průvodu na náměstí směr ul. Matky Boží
20.00  L AMPIONOVÝ PRŮVOD  |  trasa: Masarykovo náměstí, ul. 

Matky Boží, Hradební, Benešova, Palackého, ul. Matky 
Boží, Masarykovo náměstí

20.00  hudební skupina PRAŽCE
21.15  OHŇOVÁ SHOW  |  skupina VYDĚDĚNCI
  Moderátoři Českého rozhlasu Region – Robin Šalamon 

a Lýdie Jakubíčková

 doprovodný program 

Výstava čarodějnic od 28. 4. do 5. 5. 2015 – práce dětí MŠ a žáků ZŠ 
o nejlepší vyrobenou čarodějnici ve vestibulu jihlavské radnice, otevře-
no v provozní době.  |  30. 4. otevřeno do 19.00 hodin.

Strašidelné bludiště, Masarykovo náměstí 111 (blízko kostela sv. 
Ignáce) – otevírací doba od 9 do 18 hodin. Čekají na vás strašidla, 
pohádkové postavy, hrdinové z oblíbených fi lmů i dinosauři. Budete se 
trochu bát, hodně se smát, bavit se a poznávat. Možnost skupinových 
prohlídek s výkladem – na přání (domluva na místě).  |  Od 18 do 
21 hodin večerní prohlídky se živými strašidly.  |  50% sleva vstupného 
(30 Kč) pro ty, kteří přijdou v tento den v čarodějnické masce.

Atrakce pro děti – skákací hrad, jízda vláčkem, dětský kolotoč, skluzav-
ka, houpačky, nafukovací balónky.

Výtvarné dílny DDM Jihlava – malování čarodějnic, výroba čarodějnic a pro-
dej lampionů v omezeném množství …

Malování na obličej

Živý oheň v otevřených koších po celou dobu akce, hořící svíce – opékání 
špekáčků, párků, vuřtů – možnost jejich zakoupení ve stánku na místě.

Občerstvení, cukrová vata, popcorn, bramboráky, … a jiné pochutiny.

Svítící ledová socha k MS v ledním hokeji na horním Masarykově náměstí.

 
  

 k Mezinárodnímu dni památek a sídel 

 navštivte památky: 

HISTORICKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1  |  otevřeno: 8.30–19  
|  Prohlídky s výkladem ve 14, 15, 16, 17 a 18 hodin (zajišťuje 
TIC).  |  Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné vstu-
penky budou k dispozici 30. 4. od 8.30 hodin na Turistickém 
informačním centru, Masarykovo nám. 2.  |  Ve vestibulu radnice 
výstava čarodějnic.

BRÁNA MATKY BOŽÍ, Věžní 1  |  otevřeno: 8.30–18  |  Prohlídky 
s průvodcem ve 14.30 a 16.30 hodin s kapacitou 20 osob.  Bez 
průvodce individuálně během otevírací doby.

JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ, Hluboká 1  |  otevřeno: 10–17  
|  Čarodějnické prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15, 16 
a 17 hodin (max. počet osob 45 ve skupině).

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA, Jakubské nám.  |  ote-
vřeno:  10–13, 14–18  |  Prohlídka s výkladem v 15.30 hodin 
s kapacitou 20 osob. Bez průvodce individuálně během otevírací 
doby.

DŮM GUSTAVA MAHLERA, Znojemská 4  |  otevřeno: 10–12, 
13–18  |  Prohlídky s výkladem v 15 a 17 hodin s kapacitou 30 
osob. Bez průvodce individuálně během otevírací doby.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Křížová ul.  |  otevřeno: 10–18  |  
Prohlídka s výkladem  v 16 hodin (Ing. arch. Martin Laštovička).  
Bez průvodce individuálně během otevírací doby.
 
 Vstupné zdarma ve všech objektech. 

 www.visitjihlava.eu 
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 Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel. 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9) 


