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PIVOVAR JIHLAVA  |  Vrchlického 2  
Exkurze do pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hod.

DĚLNICKÝ DŮM  |  Žižkova 15
otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  vstup do sálu zdarma, bez výkladu

RADNIČNÍ RESTAURACE A MINIPIVOVAR  | 
Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace a minipivovaru od 12 do 16 hod.  |   
Komentované prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnáv-
kou piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + 
prohlídka prostor restaurace a salonků vč. minipivovaru – ve 12, 13, 
14 a 15 hod. s průvodcem Ing. Miroslavem Tomancem, MBA.

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  od 10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY  
– přehlídka krojovaných dechových hudeb:
10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance s předáním 

dožínkového věnce a kytic  |  HSPT  Vysočan Jihlava, 
FS Vysočan a DS Vysočánek Hlinsko, DS Jeřabinka  
a DS Dřeváček Jihlava – folklorní vystoupení

12.00–13.30  BOŽEJÁCI  |  jihočeská hasičská dechová hudba          
13.45–15.15  MORAVANKA  |  originální moravská dechová kapela
15.30–17.00  VESELKA LADISLAVA KUBEŠE  |  dechový orchestr 

z Prahy
Moderují: Karel Paštyka a Lýdie Jakubičková.

Doprovodný program na náměstí 10–17 hod.

Výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  výstava 
a prodej regionálních produktů  |  aktivity prezentující zemědělství  
a potravinářství na Vysočině a další.  |  Koutek pro děti: Výtvarné 
dílny Barvínek a DDM Jihlava, malování na obličej, historický kolotoč, 
střelba z kuše, …  |  Vožení dětí na ponících (14–17 hodin)  |  TRH 
ŘEMESEL od 10 do 17 hodin

 JIHLAVSKÁ RADNICE   Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň:

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

Hra Skryté příběhy  |  Radniční dvůr  |  Mobilní aplikace vás jako stroj 
času vezme na procházku do roku 1918. Fotograf Haupt potřebuje 
pomoct uklidnit rozhádané město, aby mohl proběhnout velkolepý ha-
vířský průvod. Více na www.skrytepribehy.cz  |  start ve 14.00 hodin 
(hra trvá cca 2 hodiny). Vhodné pro rodiny s dětmi.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hodin nebo dle zájmu) zajišťuje Pavel Diviš z Kněžic a Martin Prokš ze 
Štoků po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masary-
kovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 
 VÝSTAVY 

Brána Matky Boží, Věžní 1  10–13, 14–18 hod.

 Pojďte děti, budeme si hrát

OGV, Komenského 10  10–18 hod.

 Jak lesy myslí

OGV, Masarykovo nám. 24  10–18 hod.

Ze sbírek – výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV
Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne) skutečnosti – tvorba třebíčského vý-
tvarníka

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4  9–12, 12.30–17 hod.

Tomáš Vomáčka – Struktury

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 2, Jihlava, tel. 565 591 833
8. 9. 2018 otevřeno 8.30–17.00 hod.
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