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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2012
1. června

DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Soutěže, výstavy, divadla, převážně pro školní 

kolektivy. Od 9.00 – 13.00 hodin. Pořadatel: Zoo 
Jihlava, www.zoojihlava.cz

NOC KOSTELŮ 2012
Otevření jihlavských kostelů: Kostel sv. Ignáce 

– Masarykovo náměstí. Otevřen 17.00 – 19.00. 
Program pro děti: Putování za světlem. Kostel 
sv. Jakuba – Jakubské náměstí. Otevřen 18.00 
– 24.00. Program: Mše svatá, Varhanní koncert, 
Komentovaná prohlídka kaple Bolestné Panny 
Marie, Jakubská chvilka poezie, Iuventus, Čtení z 
Bible, Zpěvy z Taizé. Kostel Povýšení sv. Kříže 
– Křížová ulice. Otevřen 18.00 – 24.00. Koncert 
vokálního souboru MANY MEN ve 22.00 hodin. 
Kostel apoštola Pavla – Dvořákova ulice. Ote-
vřen 18.00 – 24.00. Kostel sv. Ducha – Smetano-
vy sady. Otevřen 19.00 - 21.00 hod. - Večer chval. 
Program: uctívání Boha písněmi spolu se svědec-
tvími o osobních zkušenostech s Bohem. Infor-
mace: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysoči-
na, Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Carriére v tomto díle vytváří prostřednictvím 

sedmi různorodých postav obraz současného 
člověka v soukolí moderní civilizace. Komediál-
ní hříčka se odehrává v Paříži v jednom bytě s ta-
jemnou terasou. V tomto bytě se lidé setkávají a 
zároveň se míjejí, byt je jim chvilkovým útočištěm 
před vnějším světem a tajemství záhadné terasy se 
pomalu odhaluje. Horácké divadlo Jihlava, Velká 
scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Bang, Archam, Aktivity aj. Zacheus, 

klub pro volný čas, Komenského 20, ve 20.00 ho-
din, e-mail: frantisektichy@email.cz

1. června – 2. června 
AIKIDO WORKSHOP 
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12. Po-

řadatel: TJ Sokol Jihlava, www.sokol-jihlava.es-
tranky.cz

2. června 
DEN DĚTÍ S HITRÁDIEM VYSOČINA
Pořadatel: Rádio Vysočina, www.radiovysocina.

cz. Amfi teátr Březinovy sady, Malá scéna. Spolupo-
řadatelem akce je statutární město Jihlava. Začátek 
akce 13.00 - konec 18.00 hodin. Hlavní pódium: 
13.00 - dětská diskotéka s Milanem Řezníčkem, 
animační soutěže, škola Zumby, 14.00 - Kouzel-
ná školka s Michalem Nesvadbou, 14.45 - auto-
gramiáda Michala, 14.45 - taneční soutěže, 15.00 
- vystoupení dívčí skupiny 5angeles, 15.45 - kou-
zelník a klaun, 16.00 - taneční vystoupení Hotch 
Potch, 16.15 - šermířské vystoupení AD Infi nitum, 
16.30 – vystoupení Petr Bende, 17.00 - soutěže 
pro děti, 17.20 - Chůdadlo, vystoupení na chů-
dách, 17.45 - soutěže - předání horského kola, 
18.00 – zakončení. 

Doprovodný program, atrakce: skákací hrady, ko-
lotoče, houpačky. Pohádková cesta - cestou se plní 
úkoly u vodníka, u indiánů, včelky Máji a Vilíka, ča-
rodějnice atd., balónky, sladkosti, posezení s občer-
stvením, ukázky šermířů, dobové zbraně, kostýmy, 
ohnivá show, škola šermu, hadi, ukázky policejních 
praktik - Policie ČR, psovodi, hasičská technika - 
Hasiči ČR, soutěž o super horské kolo, vyhlídkové 
lety vrtulníkem, výtvarné dílny DDM, škola Zum-
by. 

Vstup na celou akci je ZDARMA.
Vyhlídkové lety vrtulníkem bude zabezpečovat 

fi rma Heli-Czech s.r.o. od 12 hodin do soumraku. 
Heliport připraven na pozemku vedle OD Tesco. 
Cena za osobu činí 499 Kč/let (věk nerozhoduje). 
Zájemci o let se hlásí přímo na místě. Šťastný let!

DEN DĚTÍ – TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davi-

dem z Kocensteinu v 14, 15, 16 hodin. Pořada-
tel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

3. června 
DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Aktivity nejen pro děti v areálu zoo. Od 10:00 

– 16:00 hodinPořadatel: Zoo Jihlava, www.zoo-
jihlava.cz

4. června 
Lewis Carroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrývá za zrca-

dlem? Co když je tam úplně jiný svět než ten, 
ve kterém stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… A hned 
zjistíme, že ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, které se občas 
objeví v našich snech. Kam taky jinam by mizely. 
Mají tam sice jiná pravidla i čas tam běží trochu 
jinak, ale to pochopí každý, kdo trochu sní. Ho-
rácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 10.00 hodin, 
www.hdj.cz

5. června 
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH III.
Přednáší akad. mal. Martin Kos. Přednáška v 

Muzeu Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 
htt p://muzeum.ji.cz

Bett y Comden - Adolph Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Dějištěm této bláznivé, optimistické i roman-

tické komedie o počátcích zvukového fi lmu, kdy 
mnohá fi lmová studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících a špatně mlu-
vících hvězd němého fi lmu, je Hollywood druhé 
poloviny dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou základním 
stavebním kamenem této hudební show.Horácké 
divadlo Jihlava, Velká scéna, 19.00 hodin, www.
hdj.cz

80 DOPISŮ
Film s besedou. Muž, žena, dítě – i na dálku 

jsou stále spolu, ale násilné rozdělení rodiny je 
nenormální stav. Subjektem fi lmového vyjád-
ření je chlapec, zjitřený pohled bez nánosu zku-
šenosti a zároveň iniciace v průběhu jediného 
dne – fi lmu. Je to den, ve kterém jinoch nahlíží 
do dospělosti a překonává strach. Jeho maminka 
se pohybuje v zostřeném denním režimu, v roz-
plánování dne hodinu po hodině. Taková je její 
bojová situace. Právě je na cestě, syn ji na té ces-
tě dostihne, ale ona musí samostatně konat, aby 
společně dosáhli úplnosti. Režisér Václav Kadrn-
ka čerpá ve svém celovečerním debutu z vlast-
ních zážitků. (Festival nad řekou). DIOD, diva-
dlo otevřených dveří, Tyršova 12, v 19.30 hodin, 
www.diod.cz

6. června 
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA 
TATRMANA 
Pohádkový muzikál pro děti MŠ, ZŠ hraje DS 

Julie Jurištové Praha. Divadlo Na Kopečku, Br-
něnská 54 v 8.30 a 10.00 hodin, www.plj.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

REVIZOR
Činoherní studio Ústí nad Labem. Gogolův Re-

vizor umožňuje částečně si ulevit smíchem skrze 
slzy z pocitu, když si uvědomíme, jak málo může-
me ovlivňovat a kultivovat naší vrchnost, a snad 
nám k tomu ještě dává pocit, že v tom nejsme sa-
mi. A protože vrchnost zůstává ve svých neřestech 
po století ve specifi ckých bodech stále stejná, jeví 
se Gogolova hra, napsaná v roce 1836, nesmrtel-
nou. V hlavní roli se objeví jihlavský rodák Marek 
Pospíchal. DIOD, divadlo otevřených dveří, Tyr-
šova 12, v 19.30 hodin, www.diod.cz

7. června 
CYKLOVÝLET PO TRA SÁCH 
STŘÍBRNÉHO POMEZÍ
Průvodcem bude odborník na cykloturistiku a 

cykloznačkař Klubu českých turistů pan Stanislav 
Balík. Během cesty objevíme krásy Vysočiny a ta-
ké se dozvíme spoustu zajímavých informací ne-
jen o cyklotrasách na Jihlavsku. Sraz je každý lichý 
čtvrtek v 16.30 hodin u patníku č. 13 na Křižíkově 
ulici. Délka výletu cca 20-25 km. Cílem výletu je 
pomoci s propagací Stříbrného pomezí a vyzkou-
šet si tento unikátní systém značení přímo v teré-
nu. Pořadatel: statutární město Jihlava a Klub čes-
kých turistů, www.stribrnepomezi.eu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SÍDLA KRA JE 
VYSOČINA
Žižkova ul. 57, Jihlava. Celodenní program pro 

všechny generace od 9:30 – 15:00 hodin. Pořádá: 
Kraj Vysočina, www.kr-vysocina.cz

SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE DDM 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54 v 17.00 ho-

din, www.plj.cz a www.ddm.ji.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

HRA JEME A ZPÍVÁME V RA DNIČNÍM 
PIVOVARU
Zazpívejte si s jihlavskou kapelou „Jak chceš“ od 

folku až po lidovky, i písničky na přání. Vstupné: 
zdarma. Klubová scéna v Radničním pivovaru, Ma-
sarykovo náměstí 66/67, od 19:00 hod. Pořadatel: 
Fabes s.r.o. Více info: www.radnicni-jihlava.cz

Koncert festivalu Hudba tisíců – Mahler 
Jihlava 2012 
Sylvie Bodorová: MOJŽÍŠ, ORA TORIUM 
NA TEXTY STARÉHO ZÁKONA
Vladimír Čech, Jan Šťastný – recitace, Kateřina 

Šmídová, Ivan Kusnjer, Josef Zedník – zpěv, Praž-
ský fi lharmonický sbor, Dětský pěvecký sbor Zvo-
neček Jihlava, Moravské fi lharmonie Olomouc, 
Petr Vronský – dirigent.Vstup 250 Kč, (důchodci 
a studenti 50% sleva). Předprodej vstupenek: TIC 
Jihlava, Masarykovo náměstí 2, tel. 567 167 158.
Pořadatel: OS Mahler 2000 – společnost Gustava 
Mahlera, www.mahler2000.cz Kostel Povýšení 
sv. Kříže, 20.00 hodin.

8. června 
ČERVNOVÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí. Pořadatel: Služby měs-

ta Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 777 719 639, 
www.smj.cz.

Lewis Carroll: 
ALENKA  V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM
Divadelní představení – pohádka.Horácké diva-

dlo Jihlava, Velká scéna, 10.00 hodin, www.hdj.cz

OSTATNÍ HŘIBOVITÉ HOUBY
Přednáška Mykologického klubu Jihlava. Muzeum 

Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, htt p://mu-
zeum.ji.cz

 (Pokračování na str. 15)


