
KOSTEL SV. DUCHA  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12 hod.  |  prohlídka s výkladem o kostelíku sv. Ducha a jeho 
okolí v 10 hod. (Ing. Michal Rod)  |  vstupné dobrovolné

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ)  |   
kapacita 20 osob.  |  vstup zdarma

DŮM GUSTAVA MAHLERA  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapacitou 
30 osob (provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–11 hod.  |  urbanisticky významná budova ovládající jihovýchodní 
část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci objektu  
|  prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách s kapacitou 25 osob  |  
poslední prohlídka v 11 hod.  |  vstup zdarma

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  |  Komenského 22
otevřeno 9–13 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti pilastry 
s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníkovým 
štítem po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně otevřena v r. 1995.  
|  zákulisím divadla provázejí herci HDJ v, 10, 11, 12 a 13 hodin.  |  pro-
hlídky divadla s průvodcem a odborným výkladem v časech: 9, 10, 11, 12 
a 13 hod.  |  prohlídka trvá cca 1,5 hodiny s kapacitou 40 osob  |  vstupné: 
vstupenky zdarma na jednotlivé časy budou k dispozici v předprodeji HDJ

PIVOVAR JIHLAVA  |  Vrchlického 2  
pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft)  |  procházka po pivovarské naučné stezce s průvodcem v 10 
a 14 hod., sraz na křižovatce ulic Brněnská a Joštova  |  exkurze do pivovaru 
v 10, 12, 14 a 16 hod. s kapacitou 20–30 osob, sraz v pivovarském dvoře 
(provází Richard PROCHÁZKA)  |  vstup zdarma

DĚLNICKÝ DŮM  |  Žižkova 15
Otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  zpřístupněn bude Společenský sál, Velký a Malý 

salonek, Baletní sál a balkon  |  z informačních tabulí doplněných dobovými 
fotografiemi se dozvíte o historii budovy od roku 1869 až po současnost  |  
vstup do sálu zdarma, bez výkladu

DŮM FILHARMONIE – HUDBY  |  Kosmákova 9
Otevřeno 9–11, 13–16  |  raně renesanční měšťanský dům s barokní pře-
stavbou, volná prohlídka objektu s možností shlédnutí videozáznamu kon-
certů filharmonie z minulých období.  |  doprovodná akce: výstava obrazů 
Petra Vlacha „Asambláže mezi tóny“ s komentovanou prohlídkou autora 
v 10, 13.30 a 15 hod.  | vstup zdarma

RADNIČNÍ RESTAURACE A MINIPIVOVAR  | 
Masarykovo nám. 66/67
Otevírací doba restaurace a minipivovaru od 11 do 16 hod.  |  komentované 
prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou piva přímo z tanků 
v ležáckém sklepě + prohlídka prostor pivnice a nově vybudovaných salonků 
vč. minipivovaru – v 11, 12, 13, 14 a 15 hod. s průvodcem – sraz ve ves-
tibulu  |  při každé prohlídce je max. počet osob 10  |  časové vstupenky 
k dostání u obsluhy v radniční restauraci od 22. srpna 2017, vstupné 40 Kč 
včetně pivního vzorku

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ   od 10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:

10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance s předáním do-
žínkového věnce a kytic zástupcům města, Kraje Vysočina 
a zemědělcům  |  účinkují folklorní soubory Pramínek a Šípek

12.00–13.30  KRAJANKA  |  populární pražská dechovka
13.45–15.15 JIŽANI  |  jihočeská dechová hudba z Českých Budějovic. 

Mistr republiky dechových hudeb
15.45–17.15 ŠOHAJKA  |  koncert dechové hudby z Dolních Bojanovic. 

Vítěz Zlaté křídlovky
Moderují: Karel Paštyka a Lydie Jakubíčková.

Doprovodný program na náměstí  10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka 
regionálních potravin kraje Vysočina  |  brambory ochutnávka a prodej  |  
naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody  |  atrakce pro 
děti: historický dřevěný kolotoč na ruční pohon, dětská střelnice ve tvaru 
hradu, malování na obličej, cukrová vata, nafukování balonků  |  výtvarné 
dílny pro děti – Barvínek a DDM – drátkování, ruční výroba, malování 
apod.  |  JARMARK  |  MICRO ZOO – stánek s propagačními materiály zoo, 
živá zvířátka, poníci…

ZÁŽITKOVÝ A EDUKATIVNÍ PROGRAM S KOZAMI
15.15–15.45 VYSTOUPENÍ  |  děti se zábavnou formou seznámí s tím, jak 

kozy žijí, čím se živí, uvidí ukázku dojení a výcvik koz (před 
pódiem)

15.45–17.15 INTERAKTIVNÍ ČÁST  |  stanoviště s kozami  |  děti se mohou 
pomazlit, krmit je, dávat jim různé povely (sekce B náměstí)

Děti obdrží kozí razítko.

 JIHLAVSKÁ RADNICE   Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň:

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

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic po trase: park 
za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky 
Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVY 

Brána Matky Boží, Věžní 1  10–13, 14–18 hod.  |  KAŠPÁRCI celého světa  
– jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Součástí výsta-
vy je herna. Přijďte a pohrajte si!

OGV, Komenského 10  10–18 hod.  |  Ani den bez čárky  |  Jak natáhnout 
čas…  |  IGLOO 6: Tereza Velíková – Mezihra

OGV, Masarykovo nám. 24  10–18 hod.  |  Běguni

Městská knihovna Jihlava  11–12 hod.  |  Poklady malíře Gustava Kruma

Kostel sv. Pavla  14–17 hod.  |  7 panelů s tématem 500 let reformace

Dům Gustava Mahlera  10–12, 13–18 hod.  |  Miroslav Machotka

HISTORICKÁ RADNICE  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC)  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 9. 9. od 8:30 hod. na Turistickém infor-
mačním centru, Masarykovo nám. 2 

BRÁNA MATKY BOŽÍ  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. s ka-
pacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma, výstava 
Kašpárci celého světa – loutky  |  vstup zdarma

JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hod.  |  
kapacita prohlídek omezena na 45 osob. Bezplatné rezervační lístky budou 
k dispozici 9. 9. od 9 hod. v pokladně jihlavského podzemí.

MUZEUM VYSOČINY  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, 
architektura) ve 13 hod.  |  historické prostory přístupné zdarma (mázhaus, 
renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvorní trakt)  |  vstupné: při 
prohlídce vstup zdarma, mimo prohlídky běžné vstupné

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24 
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem (historie, architek-
tura) v budově Komenského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově 
Masarykovo nám. 24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou 
prohlídek 45 osob  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. IGNÁCE z LOYOLY  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15 
hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky 
umístěné v kostele

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  |  Jánský kopeček
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 9 a 10 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky 
umístěné v kostele

MINORITSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  

|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE  |  Křížová ul.
otevřeno 9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hod. (Mgr. 
David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA  |  Dvořákova ul.
otevřeno 14–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 14.30 a v 16.30 hod. (Mgr. 
Jan KEŘKOVSKÝ)  |  vstup zdarma

navštivte památky

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce v Jihlavě, Krajská agrární 
komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina 
a Okresní agrární komora Žďár nad Sázavou zvou všechny občany na

27. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a Den zemědělců, 
potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina – Dožínky
9. 9. 2017  

 téma: Památky a příroda 

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 2, Jihlava, tel. 565 591 847
9. 9. 2017 otevřeno 8.30–17.00 hod.

program

mediální partneři akce:


