
STRANA 10 Aktuality NJR – SRPEN 2019

Program:
Masarykovo náměstí 
(od 10 do 17 hodin)

POZD� V Z ČECH, MO� VY A SLOVENS�  – přehlídka dechových 
hudeb:

9,30 – 10,00 přivítání chlebem a solí

10,00 – 10,45  DOŽÍNKY (zahájení) – předání dožínkových kytic – 
DS Šípek Jihlava, Regionální potravina Kraje Vysočina 
2019 – předání ocenění

10,45 – 12,00 Cimbálová muzika a Jožka Šmukař

12,15 – 13,45 JÁRINKY – dámská kapela 

14,00 – 15,30 S� LIČANÉ – dychová hudba zo Skalice

15,45 – 17,15 MISTŘÍŇAN�  Antonína Pavluše

Moderují: Karel Paštyka a Lýdie Jakubičková.

DOPROVODNÝ PROG� M NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (od 10 
do 17 hodin)

Jarmark �

Výstava staré i nové zemědělské techniky, výstava vozidel značky KIA, vý- �
stava a prodej regionálních produktů, aktivity prezentující zemědělství a potra-
vinářství na Vysočině, výstava živých zvířat od drobných chovatelů.

Dobové řemeslné městečko – ukázka pletení košíků, odlévání cínu, předení  �
na kolovratu, výroba sýrů, mlynář – ruční mletí na kamenném žernovu, calet-
nictví, výroba svíček, keramika - točení na kruhu, kovář a mečíř, řezbář, dráteník 
a výroba šperků z kůže.

Ukázky tvoření ze sena  - Lenka Bezděkovská  - Rohozná. �

MARMELINDA – ukázka vaření marmelád od 10 do 14 hodin. Linda Be- �
zusová Kamarádová oceněná značkou Great taste 2018 v Británii – značka pro 
nejlepší jídlo a pití, něco jako fi lmový Oscar.

VELKÁ „ZÁBAVA“ PRO DĚTI (od 14 do 17 hodin) 

Dolní část Masarykova náměstí

Zábavné odpoledne pro děti - malování na obličej, dřevěný kolotoč se zví- �
řátky, kozí taxi, mravenečník.

Rodinný zábavní park Robinson Jihlava

Obří nafukovací skákací atrakce, nafukovací balonky a jiné dárečky. �

Zámecká stáj Plandry

Střelba z luku, slámové bludiště s překážkami, pojízdné atrakce, dráha pro  �
šlapací traktůrky, hry pro ty nejmenší – házení na zvířátka, rybolov, poznávání 
zvířátek…

Náš hospodářský dvoreček - makety hospodářských zvířat v životní velikos- �
ti. Zkus si podojit krávu.

Projížďka na živých ponících. �

Ukázka sov a dravců ze Záchranné stanice Pavlov  - přijďte se podívat na  �
sovu či jiného dravého ptáka velmi zblízka.

Stánek ZOO Jihlava

Stánek s přírodninami, informace ze ZOO a aktivity pro děti. �

Dny evropského dědictví
Statutární město Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádají 7. září 

Den otevřených dveří památek a Den zemědělců, potravinářů a venkova Kra-
je Vysočina. V rámci této akce proběhnou na Masarykově náměstí a v okolí 
centra výstavy zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Své dveře 
otevřou také jihlavské památky a další zajímavá místa ve městě. Více infor-
mací naleznete na webu města jihlava.cz.

JIHLAVSKÁ � DNICE - velká zasedací síň 
(od 15 hodin):

„Jihlava ve fotografi i včera a dnes“ – volné pokračování promítání s ko-
mentářem nad místy v našem městě – akademický malíř Martin Kos. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Brána Matky Boží (otevřena od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin)

Prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hodin. Výstava z loutkového animova-
ného večerníčku Krysáci. Vstup zdarma.

Dům Gustava Mahlera (otevřeno od 9 do 12 a od 12,30 do 17 ho-
din)

Prohlídka stálé expozice s průvodcem v 15 hodin; komentovaná pro-
hlídka výstavy Oldřich Smutný - Obrazy v 16 hodin (Mgr. Robin Melou-
nek)

Historická radnice (otevřeno od 8,30 do 17 hodin)

Prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 hodin. Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 7. 9. od 8,30 hodin v Turistickém informačním 
centru, Masarykovo nám. 2 (zde také začátky prohlídek).

Muzeum Vysočiny Jihlava (otevřeno od 9 do 12 a od 12,30 do 17 
hodin)

Prohlídka s výkladem ve 13 hodin, při prohlídce vstup zdarma, jinak 
běžné vstupné.

Městská knihovna (otevřeno v 11 hodin)

Prohlídka s výkladem v 9 hodin, vstupné zdarma.

Jihlavské historické podzemí (otevřeno od 9 do 13 a od 14 do 17 
hodin)

Prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. 

Základní umělecká škola (otevřeno od 9 do 11 hodin)

Od 9 hodin prohlídky s průvodcem po 30 minutách. Poslední prohlídka 
v 11 hodin.

Dne 7. září se v centru Jihlavy uskuteční oslavy doplněné hudebním programem

HAVÍŘI NA FOTOGRAFII. Výstava Havířský průvod navzdory času v unikátních 
prostorech sklepení jihlavské radnice pokračuje až do konce srpna. Nyní si lze k 
výstavě zakoupit katalog plný dobových fotografi í z prvních pravidelných havíř-
ských průvodů založených jihlavským fotografem Johannem Hauptem. Katalog je 
k dostání v Turistickém informačním centru za 99 korun. Foto: archiv MMJ

Katalog na prodej


