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1. 8. – 31. 8.   
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!
Přijďte se v letních měsících podívat 
na komentovaná krmení vybraných 
druhů zvířat a letové ukázky sov a 
dravců spojená se zajímavým vyprá-
věním z jejich života.
Komentované krmení probíhá od 1. 
7. do 31. 8. každý den. V případě ne-
přízně počasí, potřeb zvířat a tech-
nických důvodů může krmení nebo 
ukázky odpadnout.
Orientační časy jednotlivých ko-
mentovaných krmení a ukázek
10.30 SURIKA TY
11.00 Ukázky výcviku dravců a sov 
(kromě pondělí)
11.30 ŽIRA FY
12.00 LAMY GUANAKO
12.30 BABIRUSY
13.00 MEDVĚDI
13.30 LEMUŘI KA TA
14.00 TULENI
15.00 Ukázky výcviku dravců a sov 
(kromě pondělí)
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

1. 8.  13.00 
SASOVSKÁ LÁVKA 
4. ročník. Na hrázi rybníka v Sasově.
13.00 – 13.30 Povídání o netopýrech 
s ukázkou živých tvorů: Alena a Aleš 
Tomanovi, 
13.30 – Zahájení sportovních disci-
plín. 
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou: 
Osadní výbor městské části Jihlava – 
Sasov. 

2. 8.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: SYN-
DIBÁD
Divadlo Studna – Hluboká nad Vl-
tavou.
Parkán u Brány Matky Boží.

5. 8.  21.30 
LETNÍ KINO na náměstí: PERNÝ 
DEN  
Beatlemanie a jeden obyčejný den v 
životě nejslavnější hudební skupiny 
všech dob. Skvělá hudba a anglický 
humor v podání čtyř známých zpěvá-
ků: Johna Lennona, Paula McCart-
neyho, George Harrisona a Ringa 
Stara. Film doprovází členy skupiny 
Th e Beatles během jejich jednoden-
ního maratónu - od cesty vlakem 
do hotelu a do TV studia. Letní za-
hrádka kavárny Muzeum. Vstupné 
zdarma, promítáme po setmění (cca 
21.30 hod.). 

7. - 8. 8.  18.00 
LETNÍ NOC V ZOO
Již tradičně netradiční večerní putová-
ní po Zoo Jihlava. Vstupenky je nutné 
zakoupit předem na www.zoojihlava.
cz, nebo pokladnách zahrady.

8. – 9. 8.  13.00 
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
Letní amfi teátr Heulos opět - již po 
páté - přivítá festival minipivovarů, 
který se bude konat v rámci dřevo-
rubeckých závodů Eurojack 2015. 
Festival bude poprvé ve své historii 
dvoudenní a představí se nám zde 
13 minipivovarů. Nebudou chybět 
dobroty z Radniční restaurace ani 
stánek s regionálními potravinami z 
Farmářky. Vstupné zdarma. Sledujte 
naše Facebookové stránky: Jihlavské 
pivní pábení, www.radnicni-jihlava.
cz. Kompletní program celé akce na 
www.eurojack.cz.
Jihlavský amfi teátr Heulos.

8. – 9. 8.  13.00 

EUROJACK Jihlava 2015 
4. (a letos poprvé fi nálový) roč-
ník evropského šampionátu dře-
vorubeckých sportů.
Program:
SOBOTA 8. 8. 2015
13.00 hodin:        
Začátek kvalifi kace EUROJACK 
- přihlášení dřevorubci předve-
dou své umění ve snaze dostat se 
mezi 8 postupujících do nedělní-
ho fi nále
Začátek festivalu minipivovarů 
„Jihlavské pábení“ - ochutnávky 
čerstvých, nefi ltrovaných a nepas-
terizovaných speciálů z produkce 
malých, českých i cizích, rukoděl-
ných minipivovarů16:00 hodin:      
Samostatný závod Powersaw - 
nejsilnější sériově vyráběné mo-
torové pily, nebo na zakázku po-
stavené speciály o obsahu motoru 
až 350ccm a výkonu více než 70 
koní! Samostatný závod v lezení 
- závodníci polezou po kmeni do 
výšky 10 metrů a zpět. To vše se 
dá stihnout pod 10 vteřin!
16.50 hodin:         
Vyhlášení výsledků kvalifi kace
17 - 24 hodin:  Koncert 
NEDĚLE 9. 8. 2015
12.30 hodin:         
Začátek fi nále EUROJACK - k 10 
nejlepším dřevorubcům Evropy 
se přidá 8 nejlepších závodníků 
ze sobotní kvalifi kace, kteří si to 
mezi sebou rozdají v 6 disciplí-
nách o vítězství v České repub-
lice a o zisk titulu mistra Evropy 
Eurojack 2015.
17.15 hodin:         
Finále samostatného závodu 
Powersaw - 4 nejlepší závodníci 
ze sobotního závodu si to rozdají 
o stupně vítězů.
17.45 hodin:         Vyhlášení vý-
sledků fi nále
18.00 hodin:         Vyhlášení vý-
sledků mistrovství Evropy Euro-
jack 2015
Jihlavský amfi teátr Heulos

8. 8.  14.00 
ZBORNÁ VOLNÁ vol. 5
Zábavné odpoledne pro děti a večer 
pro dospělé na parkovišti proti sjez-
dovce ve Zborné. Zborná volná po-
máhá – vstupné dobrovolné, výtěžek 
bude věnován (stejně jako minulý 
ročník) na charitativní účely.
Program: 
14.00 program pro děti s Milanem 
Řezníčkem,
18.00 Dalibor Janda revival, 
20.00 Svatá Voda (rock ´n´roll), 
22.00 Major Major.
Noční odvoz na Masarykovo nám. 
zdarma. Více informací na www.
zborna.cz

9. 8.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle:
POHÁDKY ZE MLÝNA
Divadlo Pohádka – Praha.
Parkán u Brány Matky Boží.

12. 8.  21.30 
LETNÍ KINO na náměstí: DIVO-
KÉ HISTORKY 
Šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností a 
křivd, kterým se člověk nemůže brá-
nit, nechce-li překročit hranice zá-
kona či dobrých mravů. Čeho je ale 
moc, toho je příliš. V různých situa-
cích se hrdinové fi lmu dostanou do 

bodu, kdy už jim dojde trpělivost. 
Vezmou věci do svých rukou a s lid-
skou malostí, byrokracií či vypočíta-
vostí si to vyřídí s intenzitou rozzuře-
ného zvířete. Letní zahrádka kavárny 
Muzeum. Vstupné zdarma, promítá-
me po setmění (cca 21.30 hod.). 

14. 8.  8.00 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

16. 8.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: O 
PALEČKOVI
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod.
Parkán u Brány Matky Boží.

17. 8.  19.00 
Ladíme na JIH v Jihlavě: MARIA-
CHI ESPUELAS – Španělsko
Zavřete oči a představte si letní ve-
čer na venkovní zahrádce, báječnou 
španělskou hudbu v podání kapely 
Mariachi Espuelas a celou řadu tra-
dičních španělských dobrot z naší 
kuchyně. Konec snění, protože re-
staurace laOliva ladí na Jih i v Jihla-
vě. Startujeme pyrenejský, hudeb-
ně-gastronomický večer, a u toho 
nemůžete chybět! Letní zahrádka 
restaurace laOliva, Palackého 1 – 
Jihlava (za nepříznivého počasí 
uvnitř restaurace). 

19. 8.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: NA 
VELIKOSTI ZÁLEŽÍ  
Láska, smích a sumo. Proč se otra-
vovat s hubnutím, když se můžete 
dát na zápasení? Poznání, k němuž 
dojde čtveřice kamarádů, otevírá 
množství komediálních situací, ale 
upozorňuje i na společenský tlak 
vyvíjený na lidi s nadváhou. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum. Vstup-
né zdarma, promítáme po setmění 
(cca 21.00 hod.). 

21. 8. – 29. 8.   
ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2015 / 12. 
ročník
Filmové projekce zasazené do neob-
vyklých prostorů Jihlavy.„Živé kino“ 
je výzvou nejen k oživování fi lmů, 
ale i ke znovuobjevování města, ve 
kterém žijeme. Zasazování fi lmů do 
neobvyklých prostorů, se kterými 
často vnitřně souvisí či ze kterých 
vyrůstají, vytahuje město i fi lmy ze 
stínů obvyklých cest – skutečných i 
smyšlených. Přesadíme-li promítá-
ní fi lmů z tradičních kamenných či 
letních kin do veřejného prostoru, 
budeme překvapeni intenzitou sou-
vislostí a novou zkušeností s nimi. 
Filmy nezůstanou uzavřeny do bu-
dov, ale budou konfrontovány s re-
alitou, ze které vzešly.
Vzhledem ke stoletému výročí kina 
Dukla je letošních pět projekcí do-
kumentárních fi lmů, které v mi-
nulých ročnících soutěžily v sekci 
Česká radost Mezinárodního festi-
valu dokumentárních fi lmů Ji.hlava, 
plánováno na místech, kde v Jihlavě 
kina dříve bývala, ale některá z nich 
už jsou dávno zapomenuta. Projek-
ce proběhnou v posledním srpno-
vém týdnu a všechny budou pří-
stupné zdarma! Informace: www.
dokument-festival.cz

22. 8.   
EVROPSKÁ NOC S NETOPÝRY
Večerní povídání o netopýrech spo-
jené s jejich pozorováním.  
Zoo Jihlava.

23. 8.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: PTÁK 
OHNIVÁK A LIŠKA  RYŠKA  
Divadlo Koráb – Brno. 
Parkán u Brány Matky Boží.

26. 8.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: JAK 
JSME HRÁLI ČÁRU 
Malý Petr vyrůstá v péči, protože 
jeho rodiče emigrovali do Vídně a 
od té doby se ho prostřednictvím 
úřadů marně snaží získat. I proto 
Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak 
se přes čáru dostat, pro což má čím 
dál menší pochopení velitel míst-
ních pohraničníků. Jak se šedesátá 
léta chýlí ke konci a poměry v zemi 
se dramaticky mění, otevře se nako-
nec i před Petrem vysněná cesta přes 
hranice. Vyrazit na ni ale znamená 
ztratit prarodiče, kamarády a neza-
pomenutelná dobrodružství. Když 
je vám „náct“, máte v životě přece jen 
jiné priority. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum. 

29. – 30. 8.   
STŘÍPKY AFRIKY
sobota 29. srpna
10. ročník setkání s názvem Střípky 
Afriky, který je určen pro všechny 
milovníky tohoto kontinentu. Po 
dobu dvou dnů je pro návštěvníky 
připraven bohatý program nabitý 
přednáškami, workshopy, prezenta-
cemi, uměleckými dílnami, ochut-
návkami afrických specialit a mnoha 
dalšího.
Vstupní areál:
11.00 – 13.00 Hudební workshop – 
Matěj Kolář
Centrum PodpoVRCH:
11.30 – 12.45     Karolína Brandlo-
vá: Derby Ladies aneb matky na ma-
teřské dovolené zachraňují antilopu 
Derbyho
Slavnostní zahájení v Centru Podpo-
VRCH
13.30 – 14.30     Pavla Gomba: Že-
nou v Africe
14.45 – 15.45     Hana Böhme: Pří-
prava psů na záchranu ohrožených 
druhů zvířat a první český pes v re-
publice Kongo
16.00 – 17.00     Marie Imbrová: Mé 
africké přítelkyně - životní inspirace
17.15 – 19.00     Olga Špátová: Dale-
ko za sluncem (projekce fi lmu a be-
seda s režisérkou).
neděle 30. srpna 
Centrum PodpoVRCH:
10.30 – 11.30     Ivana Cinková: Za 
nosorožci do Afriky
11.45 – 12.45     Simona Heřtusová: 
Karibuni Kenya – Afrika nevšední-
ma očima
13.00 – 14.00     David Švejnoha: Ži-
vot afrických žen v domorodé spo-
lečnosti
Africká vesnice Matongo:
10.30 – 10.45     Martin Šíl – Křovác-
ké legendy
11.00 – 11.30     Hmyzí show
12.00 – 12.10     O nejmenším člo-
víčkovi
12.30 – 13.00     Africana – hudební 
a taneční vystoupení
13.30 – 13.45     Martin Šíl – Křovác-
ké legendy
14.00 – 14.10     O nejmenším člo-
víčkovi
14.30 – 15.00     Africana – hudební 
a taneční vystoupení 
15.30 – 16.00     Hmyzí show
16.30 – 17.00     O nejmenším člo-
víčkovi
10.00 - 17.00     Africký trh – pre-


