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31.10. 2014
DEPECHE MODE PARTY 
Po dlouhé době tu máme další at-

mosférickou DM Party pro vyzna-
vače temné nálady! 

Noc plná těch nejzásadnějších hitů, 
klipů a projekcí vám bude hrát DJ 
STRA NGE

Vstup: 60,- 

SOUL MUSIC CLUB 
24. – 27. 10. 2014:

24. 10. 21.00 
KA LLE (post / rock) 
MANON MEURT (shoegaze) 
+ Aft erparty s DJ´s 
25. 10. 21.00  
DEBBI LOVE (crazy / hip  
hop / funk)
KYKLOS GALAKTIKOS (al- 
ternative / hip hop / electro)
+ Aft erparty s DJ´s 

26. 10. 21.00 
MYDY RA BYCAD  
(electroswing)
+ Aft erparty s DJ´s 
27. 10. 21.00  
SAMČO, BRA T DÁŽĎO- 
VIEK (speed-aggro)
JIŘÍ STIVÍN: Sám se svým  
stínem (jazz/solo)
MARTIN TVRDÝ & VÁC- 
LAV HAVELKA  III: U nás 
v garáži (indie/rock)
+ Aft erparty s DJ´s 

Koncerty

5. 10. 18.00 
OZVĚNY FESTIVALU MA-

HLER JIHLAVA 2014
Operní árie a předehry. 
ŠTEFAN MARGITA, Petra Fro-

ese, Filharmonie Hradec Králové
Marek Štilec – dirigent
Koncert je věnovaný památce di-

rigenta Gerda Albrechta a obnově 
rukopisu opery Antonína Dvořáka 
„Alfréd“.

Vstupné 250 Kč, 50% sleva dů-
chodci a studenti.

Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2, tel. 567 167 158

Kostel Povýšení sv. Kříže.

14. 10. 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: 

NOCZ
19:00 hod., klubová scéna Rad-

ničního pivovaru. V rámci posled-
ního koncertu z našeho cyklu JAZZ 
& Swing do Jihlavy 2014 se nám na 
klubové scéně Radničního pivova-
ru představí česko-norské uskupení 
NOCZ – NOrway / CZech. 

Přednášky 

2. 10. 17.00 
Klubový večer: ŠKODOVKOU 

NA HRA NICE ČÍNY
Všichni nám říkali: „To nejde, to 

nemůžete zvládnout!“
Přijďte si poslechnout vyprávění 

tří „magorů“, kteří jeli 17.065 km 
napříč střední Asií stařičkou ško-
dovkou, kde se střídali nekonečné 
pláně, sedmitisícové hory pohoří 

Taň-šan, pouště a bez výjimky milí 
a vstřícní lidé. Jiří Folbrecht a Mi-
chal Mázl. Vstupné 40 Kč. Každý 
účastník obdrží drobný dárek. 

Centrum PodPovrch, www.zoo-
jihlava.cz 

2. 10. 17.00 
VOJENSTVÍ DOBY KRÁLOV-

SKÉ – BITVA
Výcvik, taktika, logistika a mož-

nosti vrcholně středověkého vojska 
při polním střetu (13. – 14. století).

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55, Jihlava.

14. 10. 17.00 
VOJENSTVÍ DOBY KRÁLOV-

SKÉ – OBLÉHÁNÍ
Organizace, taktika a zázemí vr-

cholně středověkého vojska
při obléhání středověkých měst 

a hradů (13.-14. století).
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55, Jihlava

Ostatní akce

4. 10. 9.00 
DEN ZVÍŘAT
Zvířecí svátek věnujeme letos 

ptáčkům zpěváčkům a zároveň 
vyhodnotíme fotosoutěž „pípni 
spoušť“.

Zoo Jihlava

4. 10. 9.00 
DEN ARCHITEKTURY
JIHLAVA – PRIOR VS. CITY 

PARK
Představení dvou kontroverzních 

staveb v centru Jihlavy s architekty 
z jihlavského ateliéru UNArchitekti. 
Prohlídka veřejně nepřístupných pro-
stor Prioru a o dvacet pět let mladšího 
City Parku, dvou staveb, které spojuje 
ve své době kontroverzní přijetí od-
bornou i laickou veřejností.

Sraz v 9:00 u horní kašny (Neptu-
novy). 

4. 10. 14.30 
MUZEUM NA DLAŽBĚ
Příběh z věku páry: 

KINEMATOGRA F ANEB GRO-
TESKA  Z JIHLAVSKÉ KRČMY

Divadelní představení, příběhy 
z městských kronik, procházky, vy-
právění. Divadlo v 14:30, procház-
ky jihlavskou historií 15:30 hodin.

Ve spolupráci se studenty SUPŠ 
Helenín.

Přednáškový sál Muzea Vysočiny 
– Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

4. – 5. 10. 
DNY OTEVŘENÝCH ATELI-

ÉRŮ 2014
Neseďte doma! Navštivte ateliéry, 

dílny a galerie na Vysočině.
Více informací a programová bro-

žurka: www.vysocina-kultura.cz

11. 10. – 12. 10. 
PRIMA JEDE ZA VÁMI
Unikátní mobilní studio TV 

Prima na Masarykově náměstí 
v Jihlavě!

Těšit se můžete na živé vysílání 
přímo z mobilního studia, bohatý 
doprovodný program pro celou rodi-
nu či hvězdné tváře. 

www.iprima.cz
Masarykovo náměstí.

17. 10. 8.00 
PODZIMNÍ JARMARK
Masarykovo náměstí 

17. 10. 16.00 
DRA KIÁDA
U studánky Na Skalce. 
Pouštění draků, hry pro děti. 

18. 10. 10.00 
VEPŘOVÉ HODY NA BŘE-

ZINKÁCH
Program: 

10 – 17 Harmonikář, 10 – 16  
Malování na obličej
14:30 – 15 Loutkové divadlo  
– Kouzelná píšťala, 15:30 – 
16 Loutkové divadlo – Zakle-
tý les, 16:30 – 17 Loutkové 
divadlo – Labutí panna, 18 – 
21:30 Rocková zábava s kape-
lou Šusťáci
Skákací hrad pro děti! 

Obchodní centrum Březinky.

18. 10. 14.00
SPOLEČNÉ BAGROVÁNÍ 

TŮNÍ VE ŽLEBECH
Začátek ve 14 hod u zastávky Pís-

tov, Horní domky (MHD č. 7) na 
jihozápadním okraji Pístova u Ji-
hlavy. Lokalita „Pístov Žleby“.

Hlavní náplní této akce bude prak-
tická ukázka využití těžké techniky 
ve prospěch přírody. Uvidíte, jak 
probíhá budování malých vodních 
ploch za pomoci pásového mini-
bagru. Pro zájemce bude možnost 
si bagrování tůně osobně vyzkou-
šet! Součástí akce bude též krátká 
procházka (s výkladem) po části 
lokality Pístov Žleby, kde v letoš-
ním roce členové organizace Mok-
řady provádějí opatření ve prospěch 
mokřadních živočichů a rostlin a na 
podporu zadržení vody v krajině.

S sebou: oblečení a pevnou obuv 
do terénu.

Pořadatel: „Mokřady – ochrana a 
management“, www.mokrady.wbs.cz.

19. 10. 9.00 
DEN STROMŮ
I stromy mají své místo v naší 

zoo. Přijďte se přesvědčit.
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

21. 10. 17.00 
OZVĚNY EKOFILMU: Zabi-

ják v jeskyních
režie, scénář Dennis Wells
Německo, Spojené státy americké
Milióny netopýrů v Severní Ameri-

ce vymírají – jedná se o jednu z nej-
větších přírodních katastrof v his-
torii. Tým vědců se pokouší nalézt 
způsob, jak nebezpečnou epidemii 
zastavit. Díky revolučním výzkum-
ným postupům a technickým vymo-
ženostem nám tak nabízí jedinečnou 
příležitost nahlédnout do světa toho-
to tajemného – a častokráte démo-
nizovaného – živočicha. Podaří se 
vědcům zvrátit běh evoluce? Souboj 
s časem začíná – v sázce je mnoho.

Vstup je zdarma. Centru Podpo-
VRCH, www.zoojihlava.cz 

Vstup do centra je po levé straně 
od hlavní pokladny Zoo.

23. 10. – 28. 10. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVA

Mezinárodní festival dokumen-
tárních fi lmů Ji.hlava je největší 
přehlídkou autorského dokumen-
tárního fi lmu ve střední a východ-
ní Evropě, která se za dobu své 
existence stala nepřehlédnutelnou 
součástí českého i světového doku-
mentárního dění.

Také letos nabídne festival pes-
trou škálu českých i zahraničních 
snímků a nebude chybět řada čes-
kých či světových premiér.

Festivalový program se již tradičně 
skládá ze čtyř soutěžních kategorií, 
z nichž každá klade důraz na jinou 
část produkce – středo- a východo-
evropskou tvorbu prezentuje sekce 
Mezi moři, experimentální produk-
ci představuje Fascinace a světovou 
Opus Bonum. Každoročně divácky 
nejúspěšnější je sekce Česká radost, 
která nabízí nejnovější díla českých 
autorů. 

Pořadatel: Jihlavský spolek ama-
térských fi lmařů / JSAF, 

www.dokument-festival.cz

24. 10. – 26. 10. 16.00 
ŘÍŠE MRTVÝCH V JIHLAV-

SKÉM PODZEMÍ
Jihlavské katakomby se promě-

ní v místo, kde ožijí vaše nejhorší 
noční můry!!

V místních chodbách už dávno 
vyhasl život a vy budete rádi, až se 
vrátíte na denní světlo.

Jestli vůbec.......

ČASY PROHLÍDEK:
Pátek 24. října: 
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 

18:30 19:00 19:30
Sobota 25. října: 10:00 10:30 

11:00 11:30 13:00 14:00 14:30 
15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 
18:00 19:00 19:30

Neděle 26. října:
10:00 10:30 11:00 11:30 13:00 

13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 
17:30 18:00

26. 10. 14.00 
DRA KIÁDA
Mott o: Vzhůru nad mraky
Přijďte si s dětmi zkusit vystoupat 

až do nebeských výšin v neděli 26. 
října od 14.00 hod. na vrch Skalka 
v Jihlavě.

Soutěžíme o: Nejhezčího draka 
Vysočiny (vyhlašuje Kraj Vysoči-
ny), Nejhezčího draka drakiády 
(divácká soutěž), Draka nejvýše se 
vznášejícího nad mraky

Sport

1. 10. 6.00 – 21.00 
PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
23. ročník Plavecké soutěže měst 

dává příležitost ke startu vodo-
milům všech věkových kategorií. 
Každý z nás má možnost vyzkoušet 
si svojí aktuální formu na stometro-
vé trati a stát se na chvíli „reprezen-
tantem“ svého města. 

Bazén E. Rošického


