
Den otevřených dveří 
památek

18. září 2010

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce v Jihlavě zvou všechny občany na 20. ročník akce

navštivte památky

program

Jihlavská radnice, Masarykovo nám. 1 – velká gotická síň:

9.30 a 11.00  Film a přednáška o výrobě makety Codex Gigas (Ďáblova bib-
le) – přednáší Jiří Fogl, mistr knižní vazby ze Žamberku a jeho 
dcera Pavlína Rambová

14.00 a 16.00  Jihlava ve fotografi i včera a dnes – promítání s komentářem 
(ak. mal. Martin Kos)

 
Jihlavská radnice, vestibul – předprodej MHD:

10.00–17.00  Výroba ručního papíru, pergamenu, popř. restaurování papíru. 
Ukázka ruční výroby s odborným výkladem v 10, 14 a 16 hodin  
|  odborný garant – BcA. Slavomír Slovík, Fakulta restaurování, 
Univerzita Pardubice

 
Masarykovo náměstí

Pozdrav z Čech a Moravy – přehlídka dechových hudeb: 
10.00–11.30  ŠUMAVANKA, jihočeská dechová kapela z Němčic u Netolic
11.30–13.00  GALÁNI, dechová hudba z Přibyslavic
13.00–14.30  HOVORANÉ, moravská krojovaná dechová hudba z Hovoran
14.30–16.00  ZLAŤANKA, populární krojovaná dechovka z Kobylnic
16.00–18.00  TÚFARANKA, pravá moravská dechová hudba ze Šakvic, Mistr 

Evropy 2005 s humoristou Liborem Pantůčkem
  Moderuje: Karel Paštyka
 
parkán u Matky Boží – divadelní představení pro děti

13.00–14.00  POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK – Divadlo KOS z Českých Budějovic
14.00–14.45  KOUZELNÝ POHÁDKOVÝ DŮM – Karel Kašpar z Náchoda
14.45–15.45   S TETINAMA ZPÍVÁNÍ LEPŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ, pohádky a písničky 

brněnského souboru TETINY
15.45–16.15  BALONKOVÁ SHOW – Karel Kašpar z Náchoda

16.15–17.15  ŠAŠKOVA ŠKATULKA – Divadlo Zdeňka Říhy z Českých Budějovic
  Moderuje: Alena Veliká
 
prostor za Bránou Matky Boží – loutková představení pro děti

14.00–15.00  KAŠPÁREK A ČARODĚJ – loutková pohádka divadla Kašpárkův 
svět z Opavy

15.30–16.00  KAŠPÁREK V PEKLE – loutková pohádka divadla Kašpárkův svět 
z Opavy

 
travnatá plocha za hradbami a prostor u Brány Matky Boží

skákací hrad  |   výtvarné dílny DDM  |  soutěžní stanoviště  |  malování dětí na 
obličej  |  stánek ČRo Region  |  nafukování balonků
 
občerstvení – Rybárna u brány

Po celý den projížďky kočárem po historické části města zajišťuje František Ne-
špor z Kněžic po trase: park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo 
náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.
 
Jihlavské podzemí

14.00 a 16.00 Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu 

výstavy:
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

20. 8.–30. 10.  Salvador Dalí – Cyklus Božská komedie  |  výstava  |  vstupné 
90 Kč, studenti, senioři a ZTP 50 Kč, rodinná vstupenka 180 Kč, 
školy 20 Kč

  
Městská knihovna

6. 9.–30. 9.  Poselství slova vtělené do obrazu – výstava ilustrací J. Zrzavého
 
Horácké Divadlo Jihlava – Galerie V Suterénu

5. 9.–10. 10.  Výstava: PRÁCE NA PAPÍŘE  |  U příležitosti 470. výročí od 
založení starobylé papírny ve Starých Horách.  |  Vernisáž vý-
stavy 4. 9. o přestávce premiéry hry HLAVA XXII  |  úvodní slovo 
ak. mal. Irena Wagnerová

 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  
|  vstupné zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 10–12, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10, 
11, 12, 14, 15, 16 a 17 hod. (max. počet osob 45 ve skupině)  |  
prohlídky s urozeným rytířem Davidem z Kocensteinu ve 14 a 16 
hod.  |  vstupné zdarma

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům – Masarykovo 
náměstí 57  |  Renesanční měšťanský dům – Masarykovo náměstí 58
otevřeno   9–12, 12.30–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 
a 13 hod. (PhDr. Dana Nováková)  |  historické prostory přístupné 
zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvor-
ní trakt)  |  expozice za snížené vstupné (50 %)

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  Masa-
rykovo náměstí 24 
otevřeno  9–12.30, 13–17  |  prohlídka s odborným výkladem v budo-
vě Masarykovo nám. 24 v 10 hod., v budově Komenského 10 v 11 
hod  (Veronika Prchalová)  |  vstupné zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské 
náměstí
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  bez průvodce individuálně během otevírací 
doby  |  vstupné zdarma

Dům Husova 12, Jihlava  |  (soukromý objekt)
otevřeno  9–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 9 a 13 hod 
(Bc. Tomáš Dolanský)  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 
a 16 hod (zajišťují studenti ŠECR v Jihlavě)  |  vstupné zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno  10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapa-
citou 20 osob (provází pracovnice DGM)  |  vstupné zdarma

Salvador Dalí
cyklus Božská komedie – výstava  |  vstupné 90 Kč, studenti, 
senioři a ZTP 50 Kč, rodinná vstupenka 180 Kč, školy 20 Kč

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno  10–12, 14–16  |  volná prohlídka  |  v průběhu prohlídek 
probíhá v koncertním sále projekce záznamu koncertů KOMORNÍ 
FILHARMONIE VYSOČINA (Vladimír Holeš)  |  vstupné zdarma

     novinka!
Dům Matky Boží 3, Jihlava  |  renesanční krov
Unikátní tesařská konstrukce z 2. poloviny 70. let 16. století. 
Druhý nejstarší historický krov v Jihlavě.

Součástí prohlídky bude krátká populárně-odborná přednáška 
s promítáním o jihlavských historických krovech a o tradičních tech-
nologických postupech používaných při stavbě těchto konstrukcí.  |  
prohlídky s přednáškou začnou v 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hod.  |  sraz 
zájemců v určenou hodinu před vchodem u sousedního domu Mat-
ky Boží 5  |  odborný garant: Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky v.v.i.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo náměstí
otevřeno  9–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem ve 15 hod. 
(Mgr. Daniel Novák)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné Panny 
Marie  |  Jakubské náměstí
otevřeno 9–11, 14–16  |  památka je znovu otevřena po rozsáhlých 
opravách (www.old.svjakub.cz)  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 9 hod (Mgr. David Zimola)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  10–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 10 hod. (PhDr. Zdeněk Jaroš)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídka s výkladem v 10 hod. 
(Ing. Michal Rod)  |  vstupné zdarma

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ulice Matky Boží
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem 
ve 14 hod. (Mgr. David Zimola)  |  vstupné zdarma

Městská knihovna Jihlava  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila Daňková)  
|  vstupné zdarma 

Dům Husova 10, Jihlava  |  (soukromý objekt)
otevřeno  9–17  |  prohlídky s odborným výkladem ve 12 a 16 hod. 
(Mgr. Aleš Seifert)  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 13, 14, 15 
hod. (zajišťují studenti ŠECR v Jihlavě)  |  vstupné zdarma

pod názvem Duše památek

Partneři 
akce:

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
18. 9. 2010 otevřeno 8.00–17.00 hodin

Brána Matky Boží

6. 9.–30. 9.  Expozice: HLOHOVO KNIHAŘSTVÍ – ze současné dílny knižní 
vazby v Jihlavě

  Výstava: UMĚLECKÁ KNIŽNÍ VAZBA A POSELSTVÍ DŘEVA – ex-
pozice výsledků soutěže o nejkrásnější a nejzajímavější vazbu 
knihy Poselství dřeva

 
Radnice – gotický sál 

14. 9.–30. 9.  CODEX GIGAS (Ďáblova bible) výstava makety světového uni-
kátu z přelomu 12. a 13. století  |  Vernisáž 13. 9. 2010 v 16 
hodin, úvodní slovo Jiří Fogl, mistr knižní vazby.  |  18. 9. fi lm 
a přednáška o výrobě makety Codexu Gigas (přednáší Jiří Fogl 
a Pavlína Rambová) v 9.30 a 11 hodin.

  
Radnice – vestibul u městského informačního centra (hlavní vchod)

9. 9.–30. 9.  Výstava: Vladimír WERL – KNIŽNÍ UMĚLECKÁ VAZBA. Z celo-
životní tvorby Vladimíra Werla, mistra knižní vazby z Třebíče. 
Vernisáž 8. 9. v 15 hodin, úvodní slovo ak. mal. Jan Kremláček 
a ak.mal. Irena Wagnerová.

Výstavy konané v objektu radnice jsou otevřeny dle platné provozní doby.
 Změna programu vyhrazena. 


