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 Na parkáně uvidíte 

13.30  zahájení  |  moderuje Karel Paštyka
13.45  velikonoční zvyky a obyčeje    
14.00  POHÁDKA O JARU  |  Divadlo Úsměv Praha
15.00  velikonoční zvyky a obyčeje
15.15  HODY, HODY, DOPROVODY  |  Bobodivadlo Jihlava
16.15  velikonoční zvyky a obyčeje
16.30  HRNEČKU VAŘ  |  Divadlo Úsměv Praha

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích 
v podání Mirka Marka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova.
Živé ovečky – symbol Velikonoc

 Na jihlavské radnici ve vestibulu MHD uvidíte 

30. 3.–10. 4. 2015  Výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ 
s velikonoční tématikou

 Dále uvidíte 
Horácké kraslice zdobené voskovou batikou – Hana Šmikmátorová
Ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátování 
– Jiřinka Boková, malérečka z Valašska
Pletení košíků z pedigu – Dáša Jeřábková
Malování na obličej – velikonoční motivy – Alena Palánová 

Agentura Dobrý den
Velikonoce z České knihy rekordů  |  VÝSTAVA vybraných fotografi í 
velikonočních NEJ …  |  Unikátní obří kraslice ze sirek, odrátované 
kraslice, obří pštrosí vejce, obří třímetrová pomlázka  …
Zdobení kraslic voskovou batikou a velikonoční zdobení perníčků 
ve tvaru vajíček v podání výtvarnice Mileny Kochové

Vrátka Třebíč o.s.
Zdobení velikonočních perníků – ozdobím a sním
Malování na sklo – jarní vitráž – ukázka i možnost zkoušky
Tkaní na hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce i zábava 
– můžete si vyzkoušet!
Pletení pomlázek z proutí
Pletení z pedigu – výroba velikonočnich ošatek s Monikou Kabelkovou
a ke koupi velikonočni zboží jedna radost z chráněné dílny 
Vrátka o.s. Třebíč  

Dům dětí a mládeže Jihlava
Výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení 
pomlázek, malování a jiné velikonoční kousky

Prodejna FARMÁŘKA Jihlava
Mazanec, beránek, velikonoční nádivka, jehněčí, … to vše nabídne 
stánek Farmářky. Navíc pomlázky a kraslice od držitelů značky 
Vysočina – regionální produkt.

Občerstvení – limonáda, velikonoční pivo, káva, čaj a něco 
k zakousnutí … bramborák, palačinky, popcorn a cukrová vata.

V případě nepříznivého počasí bude program přesunut 
do prostor Brány Matky Boží.
Prohlídka Brány Matky Boží s výkladem ve 14, 15 a 16 hodin 
max. pro 20 osob – zdarma.

Mediální partner
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