
4. 8. 21.00 – 22.00
POZOROVÁNÍ OBLOHY PRO 

VEŘEJNOST
Veřejné pozorování oblohy po-

mocí astronomických dalekohle-
dů. Pozorování se koná pouze za 
bezoblačné oblohy. Další termíny: 
11. 8., 18. 8., 25. 8. 2014.

Brána Matky Boží, Věžní 1.

5. 8. 10.00 – 15.00
AFRICKÝ DEN V ZOO
Vystoupení africké taneční a pě-

vecké skupiny IYASA a stylový do-
provodný program. 

Zoo Jihlava

6. 8. cca 21.00
6. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: FUTUROLOGICKÝ KON-
GRES

Neotřelý snímek, který Vás buď 
totálně odradí, nebo si ho budete 
muset pustit ještě jednou. Promí-
táme po setmění. Letní zahrádka 
Kavárny Muzeum, Masarykovo 
nám. 55 (za nepříznivého počasí 
Klubová scéna – Radniční pivovar, 
Masarykovo nám. 66).

8. 8. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

9. 8. 14.00
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
Ve 14, 15, 16 hodin v jihlavském 

podzemí

9. 8. 14.00
ZBORNÁ VOLNÁ

Zábavné odpoledne pro děti 
a večer pro dospělé na parkoviš-
ti proti sjezdovce ve Zborné.

14.00 Odpoledne pro děti: 
loutkové divadlo, dětská dílna, 
malování na obličej zábavné do-
vádění pro děti a s dětmi – DI-
VADLO PINDER (písničky, 
soutěže hádanky, kouzlení).

Zahraje Umí hovno – „soubor 
lihových písní a canců“, světově 
neznámá hudební skupina.

20.00 hrají Mateys – akus-
tický irský folk-rock

22.00 hraje China Blue – 
jihlavská kapela složená z ostří-
lených hudebníků s neprofl ák-
lým bigbeatovým repertoárem 
a s velkou chutí pobavit sebe 
i své příznivce.

Mezi jednotlivými programy 
budou vystupovat skupiny ta-
nečního klubu Hotch-Potch.

O posezení a pití se postará 
Pivovar Jihlava a jídla bude také 
dostatek. V pozdních hodinách 
je zajištěna doprava z akce do 
Jihlavy autobusy fi rmy ICOM 
transport zdarma.

Zborná volná pomáhá – vstup-
né bude dobrovolné, výtěžek 
bude věnován (stejně jako minu-
lý ročník) na charitativní účely.

Bližší informace s hudebními 
ukázkami a videem z minulého 
ročníku na www.zborna.cz.

10. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Dlouhý, Široký, Bystro-
zraký

Divadlo Koráb – Brno.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

13. 8. cca 21.00 
7. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: ID 21 + BESEDA ID 21 – 
Ideál krásy našeho století

Denisa Slavíková, rodačka z Jihla-
vy, začala podnikat už v roce 2010. 
Tehdy jí bylo 21 let. O rok pozdě-
ji založila vlastní modelingovou 
agenturu Faible, která dává šanci 
i modelům s jinými mírami než je 
90-60-90.

V nedávné době vytvořila doku-
ment ID 21, který se snaží upozor-
nit na problém dnešní konzumní 
společnosti. Poprvé se promítal na 
zlínském festivalu Skrz Prsty. Do-
mácí premiéru v Jihlavě bude mít 
na našem letním kině a o měsíc 
později v Praze. Denisa se tímto 
fi lmem snaží rozpoutat diskuzi 
ohledně pojmu ideální krása.

Promítáme po setmění. Letní za-
hrádka Kavárny Muzeum, Masa-
rykovo nám. 55 (za nepříznivého 
počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

15. 8. 8.00 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

15. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

15. – 16. 8. 19.00 – 23.00
LETNÍ NOC V ZOO ANEB 

ZOOLYWOOD
Netradiční večerní putování po 

zoo. Rezervace je nutná předem 
na tel. čísle 567 573 730. Od 19:00 
hodin. Vstupné: dospělí 140 Kč, 
děti, studenti, důchodci 70 Kč. 
Sraz u hlavní pokladny u parkoviš-
tě.

Pořadatel: Zoo Jihlava, www.zoo-
jihlava.cz

17. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Tři pohádky s písničkou
Divadlo Pohádka – Praha.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

20. 8. cca 20.30 
8. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: PÁTRÁNÍ PO SUGAR MA-
NOVI

„Jenom proto, že je někdo chudý, 
nebo má málo, to ještě neznamená, 
že nemá velké sny a že není bohatý 
na duchu.“Promítáme po setmění.
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 
Masarykovo nám. 55 (za nepříznivé-
ho počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

22. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

22. – 30. 8. 20.30 
ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2014 
Zažijte fi lmové projekce přímo 

v jihlavských ulicích. Živé kino 
oživí Jihlavu již 11. rokem! Divá-
ci tak budou mít možnost opět 
shlédnout ty nejúspěšnější a nejza-
jímavější české dokumenty z uply-
nulého ročníku Mezinárodního 
festivalu dokumentárních fi lmů 
Ji.hlava. A s tím zažít netradiční fi l-
mové projekce přímo v jihlavských 
ulicích, na fotbalovém stadionu 
nebo vlakovém nádraží během po-
sledního srpnového týdne, jak je 
již tradicí řadu let. Začátky projek-
cí ve 20:30 hod. Vstup zdarma!

Nevysedávejte na konci léta v kině, 
zažijte fi lmové projekce přímo 
v jihlavských ulicích, v trolejbusu 
či amfi teátru. Mezinárodní festi-
val dokumentárních fi lmů Ji.hlava 
opět přináší na sklonku srpna ve 
dnech 23.–28. 8. fi lmový program 
na netradičních místech. Potkejte 
se s dokumentárními fi lmy na cestě 
městem.

Těšit se můžete například na sní-
mek Show! Bohdana Bláhovce, 
který získal Cenu diváků na loň-
ském MFDF Ji.hlava, český doku-
ment Dobrý řidič Smetana Filipa 
Remundy a Víta Klusáka či na na 
Velkou noc Petra Hátleho, jež se 
stala nejlepším českým dokumen-
tárním fi lmem roku 2013. 

23. 8. – 24. 8. 9.00
XXV. HORÁCKÝ LETECKÝ 

DEN 2014 
Jubilejní 25. ročník. Akce se 

uskuteční po oba dny od 9 do 18 
hodin.

Výstava letadel, mezinárodní slet 
letadel – rekord o největší počet 
letadel v jednom místě – zápis do 
Guinessovy knihy rekordů ve spo-
lupráci s Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov.

Letiště Jihlava – Henčov. 

24. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: O mlsné princezně
Liduščino divadlo – Praha.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

27. 8. cca 20.30 
9. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: ŠEPTEJ

Generační fi lm. Česko, 1996, 84 
min. Promítáme po setmění. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo nám. 55 (za nepříznivého 
počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

29. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

30. 8. 17.00 
MEZINÁRODNÍ NOC PRO 

NETOPÝRY V ZOO
Večerní povídání o netopýrech 

spojené s jejich pozorováním. 
V 17:00 hodin. Zoo Jihlava.

30. – 31. 8. 10.00 
STŘÍPKY AFRIKY aneb malá 
africká konference v novém

9. ročník festivalu v Zoo pod 
záštitou Jana Dungela. 

Program sobota 30. 8.
13.00 Slavnostní zahájení

Přednášky v Centru enviro-
mentální výchovy u hlavního 
vstupu

13.30 Pavel Brandl: Cestuje-
me jižní Afrikou s dětmi 

14.45 Martin Šíl – Magnifi -
cent Seven Sedm legendárních 
slonů Jižní Afriky. Samci, kteří 
před více než třiceti lety uchvá-
tili příznivce divočiny. 

16.00 Dana Holečková – Ná-
rodní parky a rezervace Keni 

17.15 Tom Junek – Zlatá 
brána otevřenaKrajina a její zví-
řecí obyvatelé na vrcholcích Ji-
hoafrické republiky.

Program neděle 31. 8. 
10:00 Prázdniny končí v Zoo 

stylově! Africká vesnice Maton-
go Aleš Chlum – tuarégové – tra-
diční, ručně vyráběné tuarežské 
šperky a originální dárkové před-
měty pocházející ze severní části 
afrického státu Mali, ze srdce 
Sahary. ProContakt – občanské 
sdružení pro rozvojovou pomoc. 
Africký dům – vystoupení tanec, 
workshop, bubnyŠvejnoha – 
ukázky hmyzu, vaření – Pojídání 
hmyzu – jinými slovy Entomofá-
gie. Sheylla – taneční vystoupení 
– egyptské břišní tance

Originál afrika – stánek s před-
měty z Afriky

Celý víkend můžete pomoci 
škole v Kamerunu Kedjom-Ke-
ku – sbírka školních a sportov-
ních potřeb (míče, pálky, fris-
bee, školní potřeby).

Zoo Jihlava

31. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Ježibaby a ženichové
Divadlo MALÉhRY – Brno
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a Karel Paštyka Agentura TIME.
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