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PROGRA M:
Masarykovo náměstí od 10 – 19 hodin
POZDRA V Z ČECH A MORA VY – přehlídka de-
chových hudeb:
10 – zahájení - zástupci města, Kraje Vysočina a ze-
mědělců a předání dožínkového věnce, pohoštění 
chlebem a solí….
10.30 – 12.00 STRA HOVANKA  – populární 
pražská dechovka
12.15 -  13.45    MUZIKA NTI Z JIŽNÍCH ČECH – 
jihočeská dechovka
14.00 – 15.30 ŠOHAJKA  - dechová hudba z 
Dolních Bojanovic
15.45 – 17.15 MISTŘÍŇANKA  – populární 
slovácká dechová hudba 
17.30 – 19.00 Cimbálová muzika JOŽKY 
ŠMUKA ŘE – lidové písně z Moravy a Čech

Moderují: Karel Paštyka a Joža Kolář.
Doprovodný program na náměstí od 10 do 19 
hodin
Výstava zemědělské techniky, výstava vozidel značky 
KIA, ochutnávka regionálních potravin kraje Vysoči-
na, prodej regionálních produktů, výstava zvířectva, 
expozice včelařů, vinařů, chráněné dílny Vratka o.s.,
Naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a 
přírody, skákací hrad, malování na obličej, dětská ku-
šová střelnice…… 
Výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky.
Ukázka dobových řemesel – vitráže, tkaní, pedig a 
proutí, tisk trička, drátkování, drátěné zboží, paličko-
vání, košíkářství, výrobky z kůže, smaltované šperky, 
řezbář, keramika, výroby svíček, přadlena, kovář, od-
lévání cínu, výroba sýrů…
Trh řemesel – zajišťuje SMJ, s.r.o., Jihlava.

JIHLAVSKÁ RA DNICE - velká zasedací síň:
Od 15 hodin „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:
Večer otevřené improvizace od 19 hodin – Tomáš 
Andrášik a herci HDJ + výtvarná improvizace Stani-
slava Gerstnera na divadelním dvorku.

Po celý den projížďky kočárem po historické části 
města (od 10 do 17 hodin nebo dle zájmu) zajišťu-
je František Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček z Otína 
po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Bene-
šova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, 
park za kinem Dukla.

16. – 22. 9. 
Hlavním záměrem kampaně je upo-
zornit na neudržitelný nárůst indi-
viduální automobilové dopravy ve 
městech a na různé způsoby jeho 
řešení – podpora veřejné dopravy 
silniční i železniční, budováni cyk-
lostezek, zkvalitňování prostranství 
pro pěší apod. 
Pořadatel: Zdravé město Jihlava, více 
informací na www.jihlava.cz/zdrave-
mesto

Program:

4. – 17. 9.
Výstava MĚSTA S DOBROU AD-
RESOU | Park Gustava Mahlera a 
radnice – hala u Městského infor-
mačního centra a MHD

středa 16. 9.
Naučná stezka HUDEBNÍ OSOB-
NOSTI JIHLAVY s průvodcem | 
15.00–16.00 |
prohlídka Domu Gustava Mahlera 
ZDARMA | sraz v Domě Gustava 
Mahlera, ulice Znojemska 4

KULATÝ STŮL k městské hro-
madné dopravě | 16.00–18.00 Di-
vadlo otevřených dveří DIOD | 
Přijďte diskutovat s primátorem 
města PaedDr. Ing. Rudolfem 
Chloupkem, náměstkem primá-
tora pro dopravu Ing. Jaroslavem 
Vymazalem, ředitelem Doprav-
ního podniku města Jihlavy Ing. 
Josefem Vilímem a dalšími nad 
výsledky průzkumu MHD a návr-
zích řešení!

čtvrtek 17. 9.
STROLLERING JIHLAVA – na 
mateřské aktivně | Divadlo otevře-
ných dveří DIOD a Smetanovy sady 
| 9.00–9.15 projekce strolleringu v 
Diodu | 9.20–9.30 ukázka strollerin-
gu (sportovní chůze, kardio cviky u 
kočárku) ve Smetanových sadech | 
9.35–9.50 indoor strollering, dance 
strollering | 9.55–10.00 závěr, pro-
jekce závodu kočárků | druhá hodina 
10.15–11.15 stejný program

JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ | Masa-
rykovo náměstí horní 10.00–16.00
Zdravé město Jihlava – zdravý život-
ní styl, propagace sítě nekuřáckých 
restaurací, naučných stezek, cyklos-
tezek apod. | Zdravá Vysočina, o.s. a 
Státní zdravotní ústav – vyšetřování 
cholesterolu, krevního tlaku, odbor-
né konzultace a poradna | Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR – měření % 

tělesného tuku, prevence, poraden-
ská činnost v oblasti veřejného zdra-
votního pojištění | Policie ČR, Měst-
ská policie Jihlava, Oblastní spolek 
ČČK Jihlava, BESIP, Klub českých 
turistů, Bílý kruh bezpečí, Výživové 
poradenství, Elektro-bicykl.cz – pre-
zentace a ukázky činnosti

MEZI SVĚTY | Masarykovo ná-
městí horní 10.00–16.00 | Přijďte 
nahlédnout do světa handicapova-
ných a zažít každodenní realitu ne-
vidomých a vozíčkářů. | Informační 
stánky: Liga vozíčkářů, Centrum pro 
zdravotně postižené Kraje Vysoči-
na, DMA Praha s.r.o., Tyfl oCentrum 
Jihlava, o.p.s., Tyfl o Vysočina Jihlava 
o.p.s., SVOŠS, o.p.s. – kavárna Po-
tmě

CYKLOJÍZDA JIHLAVOU | Před 
cyklojízdou ukázka STROLLERIN-
GU | start: Masarykovo náměstí 
horní 16.30 | cíl: Český mlýn – ukáz-
ka skejťáků

pátek 18. 9.
Naučná stezka JIHLAVSKÁ PEV-
NOST s průvodcem | 13.00–15.00 
| prohlídka jihlavského podzemí 
ZDARMA | sraz u brány Matky 
Boží, Věžní 1.

PIVOVARSKÁ naučná stezka – pro-
vádí náměstek primátora Ing. Jaro-
mír Kalina | 15.00– 16.30 | zakon-
čeno prohlídkou Pivovaru Jihlava 
ZDARMA | sraz u vchodu do CITY 
PARKU z ulice U Dlouhé stěny.

JIHLAVSKÁ HODINOVKA  | 15. 
závod Běžce Vysočiny 2015 | Start: 
17.00 – 12 min. děti a dorost, děti 
4/6 – 200 m | 17.00 – 1 hod. muži, 
ženy | více info www.bezecvysociny.
cz | Všechny zájemce o start žádá-
me o zajištění vlastního POČTÁŘE 
KOL.

Výstava: VÍME, CO DÝCHÁME? 
PRA CH POD ELEKTRONINO-
VÝM MIKROSKOPEM |18. 9.–30. 
9. na radnici v hale Městského infor-
mačního centra a MHD.

sobota 19. 9.
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK | 
8.30–15.00 Park Gustava Mahlera a 
přilehlé budovy
8.30–15.00 ochutnávky a prodej bi-
oproduktů ve dvaceti stáncích | hry 
a soutěže pro děti | živá hudba 9.00–
13.00 | ukázky řemesel 8.30–12.00 | 
od 8.30 do 13.00 promítání pro děti 

Evropský týden mobility
| od 13.00 do 15.00 – přednášky a 
promítání pro dospělé

NORDIC/PRIESSNITZ WAL-
KINGOVÁ PROCHÁZKA  | 14.00–
18.00 | trasa bude upřesněna 
Program: nastavení holí účastníkům, 
rozcvička – zahřátí, instruktáž správ-
né techniky nordic walkingu, chůze, 
zastávka – ukázka a nácvik rehabili-
tačního dýchání, chůze, ochlazování 
dolních končetin, strečink

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD | start: 
Masarykovo náměstí horní – sraz 
19.30 u morového sloupu | Pro ro-
diče s dětmi. Vyjdeme od morového 
sloupu a projdeme přístupné části 
hradebního parkánu.

neděle 20. 9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 
Dopravním podniku | 10.00–16.00 | 
Dopravní podnik města Jihlavy, Brt-
nická 23 | ukázka techniky, otevření 
dílen, komentované prohlídky.
Naučná stezka STARÁ PLOVÁRNA 
s průvodcem | 14.00–15.00 | sraz 
před domem Křižíkova 41 (první 
stanoviště naučné stezky) | Po skon-
čení procházky čekají na děti soutěže 
a možnost vyzkoušet si různé sporty, 
či pohrát si na dětském hřišti.
STARÉ AUTOBUSY na Masary-
kově náměstí, s možností prohlídky 
vozů.

pondělí 21. 9.
DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY | 
soutěž družstev pro žáky 2. a 3. roč-
níků ZŠ | 8.00–12.00 na Dětském 
dopravním hřišti v Jihlavě, U Ryb-
ničků 1 | pořadatel: ZŠ a MŠ Jihlava, 
Nad Plovárnou 5 | spolupořadatelé: 
Magistrát města Jihlavy | BESIP.
Komentovaná procházka MĚST-
SKÁ ZELEŇ V CENTRU JIHLA-
VY, s vedoucí OŽP Ing. K. Ruschko-

vou 15.00–16.30 | Sraz: Morový 
sloup, Masarykovo náměstí horní | 
trasa: Komunitní zahrada František, 
nám. Svobody, ulice Jana Masaryka, 
Smetanovy sady, Park GM, hradební 
parkán.

úterý 22. 9.
MHD ZDARMA | Zkus i Ty jeden 
den nechat AUTO DOMA a vy-
zkoušet trolejbus neboautobus. Ne-
musíš řešit, na jaké karty či lístky se 
jezdi, DNES je to ZDARMA!
DEN BEZ AUT | Masarykovo ná-
městí 10.00–16.00
Staré autobusy na Masarykově ná-
městí, s možností prohlídky vozů
Prezentace DOPRA VNÍCH PRO-
STŘEDKŮ UDRŽITELNÉ MO-
BILITY | Zdravé město Jihlava – 
zdravý životní styl, propagace sítě 
nekuřáckých restaurací, naučných 
stezek, cyklostezek apod. | Ekoin-
focentrum – info o pěší a cyklotu-
ristice, tipy na výlety | Výživové po-
radenství – měření BMI, rozložení 
tuků a svalů, viscerální tuk, klidový 
metabolismus | Elektro-bicykl.cz | 
Křemešník – „Segway“ – elektrické 
dvojkolky, možnost vyzkoušet si jíz-
du | Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR – měření % tělesného tuku, pre-
vence, poradenská činnost v oblas-
ti veřejného zdravotního pojištění | 
UAMK – Jezdi bezpečně.
Zásah Hasičského záchranného 
sboru | Masarykovo náměstí horní 
16.00 | Ukázka zásahu Hasičského 
záchranného sboru a Zdravotnické 
záchranné služby při simulované ha-
várii osobních aut.

LÍZÁTKOVÝ ZÁVOD | Masaryko-
vo náměstí závody pro nejmenší – 
koloběžky/odrážedla
14.30–15.30 – LÍZÁTKO pro všech-
ny účastníky – hlavní cena KOLO-
BĚŽKA .


