
STRANA 20 Inzerce NJR – DUBEN 2017

 

 HLAVNÍ PROGRAM – travnatá plocha 

17.00  Zahájení
  ČARODĚJNICKÁ SHOW v podání Divadla Pinder   

|  Milan Fugas Pinder a Alena Veliká
18.00  Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných  

na akci  |  sladké a jiné  čarodějnické ceny
18.15  Roaming Žonglérů v podání žonglérské skupiny  

ARDOR VIRIDIS ze Zlína
18.45  Klaun Fugíno 
19.15  Roaming Žonglérů v podání žonglérské skupiny  

ARDOR VIRIDIS ze Zlína
20.00  Hudební skupina UH  |  světově neznámá skupina  

z Jihlavy
20.15  řazení průvodu vedle pódia
20.30  LAMPIONOVÝ PRŮVOD podél řeky Jihlávky  |   

cyklostezka směr Kaufland
21.30  OHNIVÁ SHOW  |  skupina ARDOR VIRIDIS ze Zlína  |  

ukázka dokonalé sebekontroly i odvahy zatajující  
dech a zrychlující tep 

Moderátor Českého rozhlasu Region
Robin ŠALAMON 

 Informace: Magistrát města Jihlavy, tel. 565 592 332  |  Turistické informační centrum, tel. 565 591 847  |  Robinson, varejckova@robinsonjihlava.cz, tel. 727 805 227 

 DOPROVODNÝ PROGRAM 

Atrakce pro děti – skákací hrad,  čarodějná chýše  
– fotokoutek, nafukovací balónky.
Čarodějnické výtvarné dílny, ve stánku prodej lampionů  
v omezeném množství.
Malování na obličej,  Airbrush tattoo (tetování).
Živý oheň v otevřených koších po celou dobu akce, hořící 
svíce – opékání  speciálních čarodějnických špekáčků, párků, 
vuřtů – prodej ve stánku na místě.
Občerstvení, cukrová vata, popcorn,  čarovný LEKTVAR  
pro děti a dospělé … a jiné pochutiny.
Možnost prohlédnout si velké požárnické auto – cisternová 
automobilová stříkačka (CAS) – zajistí JSDH Jihlava.

 Zábavný rodinný park ROBINSON 

ostrov zábavy mimořádně otevřen od 17 do 21 hodin  
za snížené vstupné 50 Kč/dospělí, 50 Kč/dítě od 2 let.
Restaurace v Robinsonu nabízí dostatek jídla a pití.
Před objektem zábavné atrakce pro děti.
Přijďte se pobavit, účastí na akci podpořte Nadační fond 
Šťastná hvězda.

 Výstava čarodějnic 18. 4. – 28. 4. 2017 

práce dětí MŠ a žáků ZŠ  |  vestibul jihlavské radnice
otevřeno v provozní době  

Společnost 
přátel 
dělostřelby

Mediální partner Mediální partner

DELON 
mode s.r.o.


