
STRANA 23 Aktuality NJR – ZÁŘÍ 2015

 JIHLAVSKÁ RADNICE  Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň

15.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování promítání 
s komentářem nad místy v našem městě – ak.mal. Martin KOS

 HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  malá scéna

19.00 Večer otevřené improvizace – Tomáš Andrášik a herci HDJ + vý-
tvarná improvizace Stanislava Gerstnera na divadelním dvorku

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hodin nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic po trase – park 
za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky 
Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVY 

OGV, Komenského 10  |  10–18 hod.  |  Núdzový program spravovania 
odpadu
OGV, Masarykovo nám. 24  |  10–18 hod.  |  Stálá expozice ze sbírek  OGV 
a výstava Jaroslav Rössler
Brána Matky Boží, Věžní 1  |  10–13, 14–18 hod.  |  Brána plná panenek 
Barbie, autíček, motorek a 3D modelů z Puzzle

program

mediální
partneři akce:

partneři akce:

Dělnický dům  |  Žižkova 15
otevřeno  9–12, 13–17 hod.  |  velký společenský sál: fotografi e z rekon-
strukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 a 2013 pod 
vedením nových majitelů manželů Siřínkových, kompletní historie domu 
včetně dobových fotografi í z roku 1869, 1900, 1910, 1948 aj., rekon-
strukce Velkého sálu akustickými obklady z roku 2015  |  přísálí: místo pro 
sezení + projekce ve smyčce bez zvuku, cca 30 minutové video o rekon-
strukci v roce 2006  |  malý salonek a baletní sál: nová výmalba 2015  
|  Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu bude obohacené 
o tradiční české speciality, nová vstupní chodba – rekonstrukce  |  vstup 
do sálu zdarma  |  bez výkladu

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  10–19 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
 10.00 zahájení  |  zástupci města, Kraje Vysočina a zemědělců
  a předání dožínkového věnce, pohoštění chlebem a solí…
10.30 STRAHOVANKA  |  populární pražská dechovka
 12.15 MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH  |  jihočeská dechovka
 14.00 ŠOHAJKA  |  dechová hudba z Dolních Bojanovic
 15.45 MISTŘÍŇANKA  |  populární slovácká dechová hudba 
 17.30 Cimbálová muzika JOŽKY ŠMUKAŘE  |  lidové písně 
  z Moravy a Čech
  Moderují: Karel Paštyka a Joža Kolář

Doprovodný program na náměstí 10–19 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka 
regionálních potravin kraje Vysočina, prodej regionálních produktů, výsta-
va zvířectva, expozice včelařů, vinařů, chráněné dílny Vrátka Třebíč s.r.o.
naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody, skákací hrad, 
malování na obličej, dětská kušová střelnice…
výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky
ukázka dobových řemesel – vitráže, tkaní, pedig a proutí, tisk trička, 
drátkování, drátěné zboží, paličkování, košíkářství, výrobky z kůže, 
smaltované šperky, řezbář, keramika, výroba svíček, přadlena, kovář, 
odlévání cínu, výroba sýrů, …
trh řemesel – zajišťuje SMJ s.r.o. Jihlava

Okresní agrární komora
Havlí k v Brod

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

Krajská rada Kraje Vyso ina

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, 
tel. 567 167 158–9  |  5. 9. 2015 otevřeno 8.30–17.00 hod.


