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Při příležitosti Světového dne statis-
tiky, který připadá na 20. října 2015, se 
v prostorách magistrátu uskuteční ve 
dnech 14. až 30. října výstava plakátů – 
Příběh statistiky. 

Výstava se obrací ke kořenům světo-
vé i české statistiky a přináší základní 
orientaci v jejích dějinách. 

„Z historického kontextu se návštěvník 
dozví, co a proč naši předkové pomocí 
statistiky zjišťovali. Část plakátů je věno-
vána i vývoji statistických cenzů – od prv-
ních celonárodních sčítání až po poslední 
sčítání v roce 2011,“ řekla Jitka Číhalová 
z krajské správy ČSÚ Jihlava.  -lm-

Příběh statistiky 
– výstava plakátů

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na říjen 2015

Beletrie

Beran, Ladislav, 1945- Písecká četnická pátračka
Calonita, Jen Léto, jak má být
Cook, Robin, 1940- Invaze z galaxie
Cruz, Afonso, 1971- Kokoschkova loutka
Ginsberg, Allen, 1926-1997 Kvílení a jiné básně
Christie, Agatha, 1890-1976 Cestující do Frankfurtu
Kettu, Katja, 1978- Porodní bába
 May, Peter, 1951 prosinec 20.- Čtvrtá oběť
Pancol, Katherine, 1954- Muchachas [mučačas] 2
Roberts, Nora, 1950- Víc než touha
Rodriguez, Deborah Kavárnička v Kábulu
Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960- Všechno, co potřebuješ ke štěstí
Sund, Erik Axl Pýthiiny rady. Slabost Victorie Bergmanové
Valko, Tanya Arabská dcera
Vérant, Samantha Sedm dopisů z Paříže
Žáček, Jiří, 1945- Sonety

Dětská literatura
Collin, Renaud Mimoni. Banán!
Davis, Jim, 1945- Garfield velevážený
Eastman, Kevin, 1962- Želvy Ninja
Fučíková, Renáta, 1964- Středověk Evropy
Julius, Jessica Ledové království. Olafův báječný letní den
Kuncl, Pavel Dobrodružství antických bohů
Tatulli, Mark Tomáš Děsný

• SRA Z - Dne 3. 10. 2015 v 8.00 
hod. na hrázi Hellerova (Panského) 
rybníka na Dolině při ul. S.K.Neum-
anna v Jihlavě

• TRA SA - cca 5 km – zakončení u 
MHD v Horním Kosově 

• S SEBOU - dalekohled, svačinu a 
dobrou obuv 

• NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 
- vypouštění dravců ze Záchranné 
stanice v Pavlově do volné přírody, 
soutěž pro děti a procházka krásnou 
podzimní přírodou

• KDO VÁS POVEDE - Bára Kol-
manová (tel. 606 885 091)

POZVÁNKA 
NA CELOEVROPSKY ORGANIZOVANOU 

AKCI - VYCHÁZKU PODZIMNÍ 
FESTIVAL PTACTVA

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) - foto Karel Ženíšek

Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolu-
práci s Horáckým divadlem připravilo 
pro podzimní měsíce letošního roku 
originální výstavu věnovanou 75. výro-
čí vzniku profesionální divadelní scény 
na Vysočině.

Výstava nabízí návštěvníkům ve 
zkratce pohled na divadelní život 
ve městě Jihlavě od jeho počátků spo-
jených se školským divadlem, připo-
mene působení cestujících hereckých 
společností a zřízení divadelní budovy 
v roce 1850. 

V prostorách výstavní místnosti v pří-
zemí expoziční budovy muzea se před-
staví samotný vznik a rozvoj Horácké-

ho divadla v uplynulých desetiletích. 
Na textových panelech doplněných 

řadou dobových fotografi í a dalšími 
dokumenty se návštěvník bude moci 
seznámit s významnými momenty 
historie divadla, se zajímavými osob-
nostmi, které zásadním způsobem 
ovlivnily zdejší divadelní scénu – ať 
už z pozice ředitelů či herců a dalších 
tvůrčích pracovníků, a také s promě-
nami divadelních budov a jejich tech-
nického zázemí. 

Výstavní prostor nabídne možnost 
projít oponou a ocitnout se ve světě 

kulis, kostýmů, světel, rekvizit a líčidla. 
Součástí výstavy v prostorách muzej-
ního mázhausu je rovněž seznámení 
s vnitřním chodem divadla, s tím, co 
všechno obnáší příprava a vlastní rea-
lizace divadelního představení a jaké 
zajímavé, ale oku diváka utajené umě-
lecké a technické profese se na něm 
podílí.

Výstava s názvem „Ta naše láska k di-
vadlu – Horácké divadlo 1940-2015“ 
byla zahájena slavnostní vernisáží 1. 
října a zájemci ji mohou navštívit od 2. 
října do 15. listopadu.  -tz-

Ta naše láska k divadlu – 
Horácké divadlo 1940-2015


