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 2. 5. 2018   

stavění májky 

 5 . 5. 2018 

Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 

 11.00–22.00 degustace růžových vín a sektů, čerstvě pražená káva, výborné 
jídlo a dezerty, dětský koutek

 17.00–22.00 doprovodný hudební program

Zaplétání máje  |  pořadatel: statutární město Jihlava, spolupořadatel 

Horácké folklorní sdružení, z.s.

 14.00 vystoupení folklorních souborů Šípek Jihlava, Borověnka 
Štěpánov nad Svratkou, Bajdyšek Třebíč, Trnávka Pacov, Bajdyš 
Třebíč, Studánka Žďár nad Sázavou, Klas Kralice na Hané

 15.30 zaplétání máje  |  účinkují soubory HSPT Vysočan Jihlava, 
Pramínek Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou

 15.45–17.00  vystoupení folklorních souborů HSPT Vysočan Jihlava, Pramínek 
Jihlava, Kohoutek Chrudim, Klas Kralice na Hané

 11.00–17.00 prodejní stánky (občerstvení, skleněné výrobky, byliny, batika, 
zahradnictví, květinářství, dřevěné výrobky, pletení z papíru, 
sušené ovoce, levandulové výrobky…)

  Kavárna Vrátka  |  nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, 
zvykoslovné pečivo, chleba, bagety a drobné pečivo, které 
připravují šikovné ruce hendikepovaných přímo v jejich pekárně.

  Pekárna VESELO  |  chleba, housky, koláče aj.

 13.00–17.00  doprovodný program  |  výtvarné dílny pro děti,  
historický kolotoč, střelba z kuše

  Vrátka Třebíč  |  zdobení perníčků, malování na sklo 
(vitráže), tkaní na hrabích, výroba dárečků ke Dni matek  
a dílny s jarními motivy

  Dům dětí a mládeže Jihlava  |  výtvarné dílny  
s májovou tématikou

  Výtvarnice Lenka Svobodová  |  malování sádrových odlitků 
  Keramický ateliér Minet  |  tvořivá dílna – malování 

keramiky
        
 7.–17. 5. 2018 

Senový klavírista na náměstí  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 

Upoutávka na akci Týden pro rodinu

 16. 5. 2018 

Sportujme s VŠPJ  |  pořadatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava,

spolupořadatel: Zdravé město Jihlava

 11.00–16.00 nafukovací atrakce  |  Živý stolní fotbálek pro 5členné týmy 
a Překážková dráha pro poměření rychlosti a obratnosti  |  
Mobilní horolezecká stěna, Slackline a další více či méně 
známé sportovní a pohybové aktivity

 18. 5. 2018 

 10.00–17.00 JARMARK  |  pořadatel: statutární město Jihlava
 
 19. 5. 2018 

Jihlavská 24 MTB  |  pořadatel: SLIBY-CHYBY, z.s.

 11.00–12.00 slavnostní start závodu

 21. 5. 2018   kácení májky

 26. 5. 2018 

61. Festival sborového umění  |  pořadatel: Společnost 

pro FSU, z.s.

 15.00–16.00 II. festivalový koncert – účinkují PS Tucet Humpolec 
a PS Svatopluk Žďár nad Sázavou 

 www.jihlava.cz 

 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 

mediální partner
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