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DIOD
Divadlo otevřených dveří, Tyršova 

12, tel. 734 586 402, www.diod.cz
10. 5. 19.30
KRAŤASY NeptuN, AKtiv A 

KamioN
Kino DIOD.
Neptun je nový krátký film výtvar-

nice a filmařky Adély Babanové, 
který rekonstruuje události okolo 
objevu nacistických archiválií pod 
hladinou Černého jezera na Šuma-
vě. Projekci doplní dva filmy studen-
tů FAMU Aktiv (zpověď poslední-
ho šéfa komunistické strany z roku 
1989) a Kamion, který zachycuje 
cestu jednoho kamiónu smrti přes 
slovensko-rakouské hranice v době 
uprchlické krize. Vstup 60/40 Kč

12. 5. 13.00, 16.30, 20.00
LáSKa A jiNé SuperSchop-

NoSti, Žijí mezi Námi, tře-
tí Světová LáSKa

De Facto Mimo den.
Všechny lásky v jeden jediný den. 

Láska partnerská, láska k sobě samé-
mu a láska k divadlu tak, jak je hraje-
me my. Poprvé všechny najednou a 
dvě úplně naposled. Program: 13:00 
Láska a jiné superschopnosti; 16:30 
Žijí mezi námi; 20:00 Třetí světová 
láska. Vstupné 100 Kč / 80 Kč (stu-
denti a senioři). Vstupné na celý den 
250 Kč / 180 Kč (studenti a senioři).

13. 5. 18.00
vítej jAro miLé
Sluníčko svítí, květy voní, jaro je 

tu. Přijďte se radovat z té krásy s dět-
mi z jihlavského Dřeváčku. Zatančí, 
zazpívají společně s malými hosty ze 
souborů Líšňáček a Bystrouška prá-
vě pro Vás. Akce je finančně podpo-
řena statutárním městem Jihlava.

Pořadatel: Dětský folklorní soubor 
Dřeváček. 

Vstupné: jednotné 60 Kč.

15. 5. – 16. 5. 10.00 út / 8.30 st 
Dr. KuŽeLKa A ADuŠi
Divadlo KUFR.
Korektní Doktorka Kuželka se svo-

jí věrnou asistentkou Aduši předsta-
ví svůj nový ústav cirkusových věd. 
Jednotlivé odborné předměty, jako 
žonglování, akrobacie, kouzla nebo 
modelování balónků se neobejdou bez 
praktické ukázky. Kuželka se snaží o 
precizní demonstraci všech disciplín, 
což ovšem Aduši, s jejím vrozeným 
talentem všechno zkazit, důsledně na-
rušuje. Délka cca 40 min.

Vstup 35 Kč.

16. 5. 19.30
ČupAKábRA zuŠ jihLAvA 

uváDí herrmANN
Čupakábra ZUŠ Jihlava uvádí STO 

PROCENT. 
Herrmann - Dokumentární drama 

králíka, který se měl stát zbraní v boji 
proti hladomoru. Divadelní zpraco-
vání článku „Obří králíci pro Severní 
Koreu“ ze serveru www.irozhlas.cz. 

Sto procent - Regulérní fraška z 
nejmenšího volebního okrsku.

Vstup 80/60 Kč.

18. 5. 19.30
FeStivAL SvoboDA uměNí: 

poČáteK
Pořádá Město Jihlava.
První vydání festivalu Svoboda 

umění: Počátek. Jedná se o akci na 
podporu mladých výtvarníků, auto-
rů, hudebníků, divadelníků anebo 

tanečníků. Ukazuje jejich žánro-
vě rozmanitou tvorbu napříč celým 
uměleckým spektrem, každý divák 
si v programu najde své. Celý večer 
proběhne díky městu Jihlava, pro-
gramem budou provádět Jakub Kos 
a Vojtěch Šoula – dvojice, která při-
šla s myšlenkou na uskutečnění té-
to akce. Vystoupí například kapela 
Joyners, violoncellistka Anna Čer-
máková, herec Šimon Škrdla a další.

Vstup zdarma.

19. 5. 19.00
KarNevAL
Bioskop.
Přichází první ročník taneční akce 

pod názvem Karneval vol. 1. v režii 
kavárny Bioskop. Tentokrát na téma 
filmové, komiksové a pohádko-
vé postavy. Kostým není podmín-
kou, ale kdo v něm dorazí, má šan-
ci vyhrát soutěž o nejlepší převlek. 
Chybět nebude tombola, fotokoutek 
nebo projekce. O hudbu se postarají 
Djs z projektu K.O.P.R. V Bioskopu 
zahraje Dj Delfin a hosté. 

Vstupenky kupujte na baru v kavár-
ně. Vstup 100/130 Kč na místě. 

23. 5. 19.30 
oLGA (hororY z hráDeČ-

Ku)
Divadlo Letí.
Co po mně chcete? Proč to chce-

te znovu vytahovat? Čekáte nějakou 
exhibici? Portrét doby? Portrét 
hrdinky? Olga… Nejlepší přítel pro 
všechny časy, režimy i roční období. 
Tohle nesnáším. Když se lidi berou 
moc vážně. Obrazy ze života Olgy 
Havlové, který si sama nevybrala, ale 
který hrdě vzala za svůj. Pozoruhod-
né představení, oceněné jako Insce-
nace roku v prestižní anketě Divadel-
ních novin, je netypickým portrétem 
ženy, která ovlivnila českou součas-
nost víc, než by se na první pohled 
mohlo zdát. 

Vyprodáno.

25. 5. 18.00
tANeČNí Soiree
ZUŠ Jihlava.
Absolventské představení taneční-

ho oboru ZUŠ Jihlava.
Vstup 70/40 Kč.

26. 5. 14.00 – 17.00 
bLeŠí trh
Slunce, o.s.
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu. Další informace na www.
slunceweb.cz

Vstup zdarma.

30. 5. 19.30 
evropA: NA jAKých 

Dětech záLeŽí?
Rozpravy II.
Projekce filmu, který srovnává zku-

šenosti a možnosti Romů v českých, 
slovenských a britských školách. 
Mají dnes v době vzrušených diskuzí 
nad inkluzí děti stejné podmínky pro 
studium? A co to pro naši společnost 
může znamenat? Další pokračování 
cyklu Rozpravy, věnovaného součas-
né romské kultuře.

Vstup zdarma.

Café Etage
Masarykovo náměstí 39

15. 5. 19.30
jAm SeSSioN 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. 

Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 
jsou vítaní.

29. 5. 19.30
KoNcert KoLeNem 
Brněnský vokální kvintet, zpívají-

cí zcela bez nástrojů písně od doo-
wopu až k blues, známé i neznámé 
melodie, písně houpavé, swingující, 
pomalé i rychlé.

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16, 

www.zus-jihlava.cz
16. 5. 18.00
KoNcert roDiN ve Spo-

Lupráci S ceNtrem pro 
roDiNu  

Koncertní sál ZUŠ.

23. 5. 18.00
KoNcert DANieLA ForrÓ 
Český skladatel a multiinstrumen-

talista žijící v Japonsku civilním jmé-
nem Karel Horký, jihlavský rodák. 
Koncertní sál ZUŠ.

24. 5. 
opeN zuŠ 
Odpolední program všech oborů v 

budově ZUŠ.

25. 5. 18.00
tANeČNí Soirée v DioDu

30. 5. 18.00
KLAvírNí KoNcertíK 
Hala ZUŠ. 

DDM 
Brněnská 46, tel. 567 303 521

www.ddmjihlava.cz
11. 5. 8.00
bLouDěNí ČerNými LeSY 
Tradiční orientační procházka po 

okolí táborové základny Hájenka 
Černé lesy. 

Trasy dvou délek - 14 km a 19 km.
Týmy složené ze 2-5 osob, mini-

málně jedna starší 18 let. 
Startovné 80 Kč/osobu, ubytování 

přes noc, 70 Kč/noc.
Přihlašování přes Google, formu-

lář dostupný na webu nebo Fb akce, 
od 1. dubna 2018. S sebou vhod-
né oblečení, kvalitní obuv, baterku, 
reflexní prvky, mapu (č. 79 KČT), 
šátek na oči a občanský průkaz.

Informace:http://bloudeni.4fan.
cz/index.html nebo www.facebook.
com/BloudeniCL

19. 5. 9.00
DDm opeN 
Turnaj Ligy mládeže Vysočiny v 

rapid šachu. 23. ročník šachového 
turnaje mládeže, hraný současně 
jako přebor Kraje Vysočina mládeže 
v rapid šachu.

Koná se v prostorách ZŠ Kollárova.
Od 9:00, hrací tempo je 2x15 

minut na partii.
Určeno hráčkám a hráčům naroze-

ným v roce 2002 a mladším.
S sebou přezutí a 70,- Kč star-

tovného. Hráči Gambitu Jihlava a 
šachových kroužků DDM Jihlava a 
ZŠ Kollárova startovné neplatí.

Přihlášky do 14. května 2018 ředi-
teli turnaje Jiřímu Widerlechnerovi.

Připraveny věcné ceny a odměny.

19. 5. 8.00
přebor LetecKých mo-

DeLářŮ 
Soutěž pro členy Svazu modelářů 

ČR. Koná se na letišti Henčov pod 
záštitou ředitele závodu Karla Švece.

Startují kategorie H, A3, F1H, F1A, 
P30 ve věkové kategorii 6-18 let.

Startovné je 50,- Kč pro jednu 
kategorii. Při startu ve více kategori-
ích 25,- Kč za druhou a každou další.

Prezence od 8:00, zahájení 8:45.
Dotazy a další informace u Petra 

Matějíčka, matejicek@ddmjihlava.
cz, tel.: 733675543 nebo na našem 
FB či webových stránkách.

Family a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445,
www.jihlava.familypoint.cz

Na všechny akce je třeba se objednat
2. 5. 14.00
ŠmejDi, A jAK NA Ně? 
Mgr. Vladimír Smejkal, zasedací 

místnost B3.16, budova B, Krajský 
úřad, Žižkova 57, Jihlava. Prosíme o 
přihlašování účasti.

9. 5. 9.30 –11.30
tvořivé KLubíČKo -  Kre-

AtivNí tvořeNí pro mLAD-
Ší Děti

Radka Propperová, Family Point, 
Palackého 26, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování účasti.

15. 5. 15.30 -16.30 
tANeČKY S RADKou

Tanečky pro děti od 2,5 do 6 let s 
říkadly a překážkovou dráhou.

Radka Propperová, SŠ TRIVIS, 
Brněnská 68, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování účasti. 

21. 5. – 24. 5.   
týDeN pro roDiNY 

Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.
Akce s rodinnou tematikou, zamě-

řené na rodinné a partnerské vztahy 
- semináře, workshopy, konference. 
Přihlašování nutné. 

21. 5. 
KoNFLiKtY ve vztAhu A 

jejich řeŠeNí

22. 5. 
vYuŽijeme ASertivNí pří-

Stup v roDiNNé KomuNi-
Kaci?

23. 5. 
ŽivotNí mApY – NáStroj K 

pochopeNí SAmA Sebe
Zasedací místnost B 3.16,15 – 18 h. 

24. 5. 
hArmoNizAce roDiN-

Ných A pArtNerSKých 
vztAhŮ 

- Kongresový sál, 9 – 15 hodin. 
Účast potvrďte na: krmaskova.l@kr-
vysocina.cz 

21. 5. 13.00 –16.00
ALzheimer poRADNA 

vYSoČiNA 
Mgr. Marcela Rýpalová, odborné 

poradenství při řešení obtíží s pamě-
tí, soustředěním, zvládáním běžných 
denních činností... 

Senior Point, pouze na objednání.

24. 5. 15.00 
NeNechte SvŮj mozeK 

zAháLet ii. 
Mgr. Marcela Rýpalová, zaseda-

cí místnost B3.16, budova B, Krajský 
úřad, Žižkova 57, Jihlava. Prosíme o 
přihlašování účasti.


