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Výstavy
do 18. 7. 
JINDŘICH ŠTREIT: BRÁNA 
NADĚJE
Fotografi e. 
Kostel Povýšení sv. Kříže

do 31. 7.  
MNOHO DRUHŮ DOBRODRU-
HŮ
Zveme Vás na výstavu grafi ky atelié-
ru Design a vizuální komunikace při 
Střední umělecko-průmyslové škole 
Jihlava-Helenín. Výstava je věnová-
na tématu tzv. dobrodružného ge-
nomu DRD 4-7R.
Café Etage, Masarykovo nám. 39 

do 8. 8.      
VISETI ZLATO!
Současný cirkus ve fotografi ích Voj-
těcha Brtnického. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 23. 8. 
JAKUB SCHIKA NEDER (1855-
1924) 
Známý český malíř přelomu devate-
náctého a dvacátého století proslul 
hlavně obrazy nostalgických praž-
ských zákoutí, která na výstavě ne-
budou chybět.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 24. 8.  
BÁJEČNÉ VYNÁLEZY
Výstava prací žáků výtvarného obo-
ru Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 30. 8.  
ZAŠLÁ SLÁVA JIHLAVSKÝCH 
PLOVÁREN – fotoalbum
Výstava provede po místech, kam se 
Jihlavané chodili nejen osvěžit.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
Pavel Matuška: USMÍVÁNÍ                                                                         
Výstava prací karikaturisty, kreslíře, 
malíře a řezbáře představuje uměl-
covu tvorbu v oblasti výtvarného 
humoru. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
NĚMEČTÍ ANTIFAŠISTÉ NA 
JIHLAVSKU 
70 let od vítězství nad fašismem v 2. 
světové válce připomene výstava do-
sud nezdokumentovanou činnost a 
většinou tragické osudy německých 
antifašistů na Jihlavsku. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
VESNICE JE SVĚT 
Tématem výstavy je venkov v sou-
časném umění; shromáždí díla 

umělců, které spojuje komplexní a 
dlouhodobý zájem o zachycování 
venkovských prostředí a společen-
ství a které navíc v mnoha případech 
do tohoto prostředí také specifi cky 
zasahují nejrůznějšími tvůrčími in-
tervencemi.
OGV, Komenského 10

do 31. 8.  
BRÁNA PLNÁ PANENEK BAR-
BIE, AUTÍČEK, MOTOREK A 
3D MODELŮ Z PUZZLE 
Mezi panenkami se najdou i fi lmo-
vé a hudební hvězdy např. Johnny 
Depp jako kapitán Jack Sparrow, 
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, 
Lady Gaga, William a Catherine a 
další. Díky velkému počtu 3D mo-
delů z Puzzle, mají děti jedinečnou 
příležitost dozvědět se informace 
o významných světových stavbách. 
Připraven je zajímavý kvíz a nechy-
bí hrací koutek s Barbie domem, 
prostor pro autíčka a malování. 
Brána Matky Boží, Věžní 1 

do 13. 9.  
NÚDZOVÝ PROGRA M SPRA -
VOVANIA ODPADU 
Výstava představí díla čtyř mladých 
slovenských mediálních umělců 
(Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, 
Richard Kitt a a Erik Sikora), kte-
ří ve své tvorbě tematizují odpad a 
jeho produkci; společný je jim ja-
zyk a estetika digitálních médií, vi-
deoartu, interaktivních instalací a 
internetového umění (netartu). 
OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 13. 9.  
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o dušev-
ně nemocné.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 9. 
MÝMA OČIMA
Výstava fotografi í Terezy Hawerlan-
dové.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

červenec 
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotogra-
fi í. Na světě žije v extrémní chudobě 
zhruba miliarda lidí, přičemž více 
než polovina z nich jsou ženy. Prá-
vě ženy jsou ve většině rozvojových 
zemích těmi, kdo se stará o obživu, 
vzdělání a výchovu dětí. Navíc ženy 
jsou ty, které ve velké většině obdě-
lávají půdu, chodí pro vodu, sbírají 
dřevo, starají se o domácnost. 
Africká vesnice Matongo – Škola.

červenec 
STROMY ROKU

Výstava fotografi í je důležitou sou-
částí každoročně vyhlašované celo-
státní ankety Strom roku. Velkofor-
mátové snímky zachycují dvanáct 
fi nalistů ankety. Pořídili je během 
cesty za stromy a jejich navrhovateli 
profesionální fotografové Petr Fran-
cán a Lenka Grossmannová.
Zoo Jihlava, infocentrum (místnost 
za pokladnou).

červenec 
ZVINO VA AFRICA – prodej-
ní výstava originálních dřevěných 
soch ze Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.

červenec  
„OD PÓLU K PÓLU“
Výstava výrobků dětí v rámci kam-
paně Od pólu k pólu.
Zoo Jihlava, výstavní místnost.

3. 7. – 28. 8.  
Oldřich Smutný: LABUTĚ
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 
Husova 10

8. 7. – 23. 8.  
ŠÁRKA  RA DOVÁ: KONTRA S-
TY
Vernisáž 7. 7.  v 17 hodin.
Výstava akademické sochařky a 
keramičky narozené v Praze. Šár-
ka Radová používá kontrastních 
materiálů, z nichž vyniká zejména 
kombinace porcelánu a upravené 
papíroviny. V jejím díle je patrná in-
spirace lidským tělem a jeho přiro-
zeností. Často se nechá ovlivnit po-
ezií a civilizačně-environmentálním 
napětím. Její dílo nechává promlu-
vit materiál svou syrovostí. Nejvíce 
zřejmým výrazovým prostředkem 
její tvorby je grotesknost.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4

OZVĚNY MINULOSTI – DOTE-
KY KRÁSNA 
Stálá expozice Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě  Expozice nabízí 
část z výběru těch nejlepších děl ze 
sbírky OGV v Jihlavě. Prezentová-
no je zde české umění od 19. sto-
letí až po současnost s odborným 
výkladem širšího kontextu a vývo-
je moderního českého výtvarného 
umění.
OGV, Masarykovo nám. 24

Městská knihovna

od 15. 6.    
S DOBROU KNIHOU JE TO 
JÍZDA 
Městská knihovna Jihlava ve spolu-
práci s Dopravním podnikem měs-
ta Jihlavy přináší cestujícím MHD 
novinku v podobě koše s knihami 
umístěného v trolejbusu č. 77, který 
střídavě cestuje po různých trolej-
busových linkách. Principem této 
kampaně je vnést „čtenářského du-
cha“ na další z veřejných míst města 
a zpříjemnit tak cestujícím čas strá-
vený v městské hromadné dopravě 
v Jihlavě. Přínosem je také netradič-
ní způsob propagace služeb městské 
knihovny a druhá šance pro knihy. 
Knihy si mohou cestující zapůjčit, 
ponechat či sami darovat jiné. Kni-
hy umístěné v koši jsou volně k dis-

pozici, nejsou součástí knihovního 
fondu Městské knihovny Jihlava a 
není tedy nutné je vracet.Koš ne-
slouží k vrácení knih zapůjčených v 
knihovně.

15. 7. 16.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ!
Turnaj v deskových hrách. Přihláš-
ky do 13. července. Pro děti od 8 
let.
Pobočka městské knihovny na Hor-
ním Kosově
8.7. - 28. 8. 2015 - změna provozní 
doby během prázdnin:

Otevírací doba MK po dobu 
prázdnin:

Hlavní budova - Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studovna a čí-
tárna, internetová studovna, dětské 
oddělení, studovna pro mládež, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna

Pondělí 8.00 – 11.30  12.30 –18.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 11.30  12.30 –18.00
Čtvrtek 8.00 – 13.00
Pátek 8.00 – 11.30  12.30 –18.00

Pobočky - Bedřichov, Březinova a 
Horní Kosov mají normální oteví-
rací dobu. 

Uzavření poboček z důvodu dovole-
né:
Bedřichov - 27. 7. - 19. 8. 2015  
Březinova - 20. 7. - 14. 8. 2015
Horní Kosov - 20. 7. - 24. 7. 2015

Kluby

DIOD
Tyršova 12

30. 7.  19.30 
JAZZ PRO HOSPIC  
Jednotné vstupné 100 Kč. Zahraje 
Essex Youth Jazz Band. Výtěžek be-
nefi čního koncertu půjde na domácí 
hospicovou péči. 

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

30. 6. – 4. 7.  17.00 
HUSCAFÉ  and HUSTEA
Podvečerní kavárna a čajovna, denně 
17-21 hodin.
Čtení, přednášky, hudba, výstavky:
ÚT 30. 6. v 18 h - Čtení z Husových 
listů aj. překvapení
ST 1. 7. v 18 h - O jihlavském Huso-
vě pomníku
ČT 2. 7. v 18 h – Hudba a dobové 
písně. Pěvecký spolek Husquarna.
PÁ 3. 7. v 18 h – Výzdoba Husových 
sborů a protipožární ochrana.
SO 4. 7. v 18 h – Od Husa (přes 
Švejka) k Husákovi. Možná i huspe-
nina.

5. 7.  19.00 
EKUMENICKÁ VZPOMÍNKA 
V kostele sv. Kříže. 


