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 Velká gotická síň 
14.00 zahájení  |  moderuje Karel Paštyka

14.15 pohádka O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE  |  Liduščino divadlo Praha

15.15 velikonoční zvyky a obyčeje  |  soutěže a písničky Bobodivadla 

15.45 pohádka VESELÉ VELIKONOCE  |  Liduščino divadlo Praha

16.45 velikonoční zvyky a obyčeje  |  soutěže a písničky Bobodivadla

17.15 pohádka O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU  |  
 Liduščino divadlo Praha

18.15 ukončení

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích v podání 
Mirka Marka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova – povídání o postních 
nedělích, co se má jíst, co se má dělat, o symbolice pomlázky aj.

 Velká zasedací místnost (přízemí) 
Od 15.00 hodin promítání oblíbených krátkých fi lmových pohádek 

pro děti. 

 Vestibul jihlavské radnice (hlavní vchod, vestibul MHD) 

Agentura Dobrý den z Pelhřimova
Velikonoce z České knihy rekordů  |  VÝSTAVA vybraných fotografi í velikonoč-

ních NEJ…  |  Muzeum rekordů a kuriozit: Unikátní obří dvoumetrová kraslice 

pomalovaná tradičními moravskými motivy, odrátované kraslice, obří pštrosí 

vejce, obří  třímetrová pomlázka…  |  Zdobení kraslic voskovou batikou a ve-

likonoční zdobení perníčků ve tvaru vajíček.

Vrátka Třebíč 
Zdobení velikonočních perníků – ozdobím a sním  |  Malování na sklo – jarní 

vitráž – ukázka i možnost zkoušky

Tkaní ha hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce a zábava – možnost 

si vyzkoušet  |  Pletení pomlázek z proutí  |  Pletení košíků z pedigu – výroba 

velikonočních ošatek  |  Vizovické pečivo – výroba fi gurek z těsta –  možnost 

si vyzkoušet a odnést domů k usušení. Ke koupi velikonoční zboží jedna ra-

dost z chráněné dílny.

Kavárna Vrátka – nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, zvykoslovné veli-

konoční pečivo, mazance a drobné pečivo, které připravují šikovné ruce hen-

dikepovaných přímo v jejich pekárně.

Kytky u Vrátek – aranžované květiny a suché vazby, proutěné výrobky  a další 

zboží z chráněné dílny k dekoraci velikonočního stolu.

Koření u Vrátek – prodej produktů od více než 20 fi rem z regionu Vysoči-

na, čerstvé Davídkovo koření bez soli a glutamátu, kmín, bílý i modrý mák 

z regionu, mouka ze mlýna Střížov, pedigové a slaměné ošatky, suroviny pro 

pečení domácího i bezlepkového chleba. Doplňkový prodej kávy, čaje, medu, 

čokolády, suchých plodů, výrobků FAIR TRADE a výrobků pekárny:  kváskový 

chléb, bagety, perník, židovské cukroví.

Dům dětí a mládeže Jihlava 
výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení pomlázek, 

malování a jiné velikonoční kousky.

Dále uvidíte ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátování  |  
pletení košíků z pedigu  |  výroby panáčků ze šustí.

Malování na obličej – velikonoční motivy. 

Před jihlavskou radnicí ohrada s živými ovečkami.

Informace: Magistrát města Jihlavy (tel. 567 167 438)  |  Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz
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