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Kultura

projekt by měl nastartovat diskuzi o
kvalitě života v našich městech, o novém pohledu na městskou mobilitu,
na veřejný prostor a dopravu.
Park Gustava Mahlera. Radnice - hala
MIC a MHD

Výstavy
OZVĚNY MINULOSTI – DOTEKY KRÁSNA
Stálá expozice Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
Expozice nabízí část z výběru těch
nejlepších děl ze sbírky OGV v Jihlavě. Prezentováno je zde české umění
od 19. století až po současnost, s odborným výkladem širšího kontextu a
vývoje moderního českého výtvarného umění.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám.
57/58
do 4. 9.
FOTOGRAFIE TANEČNÍHO DIVADLA „ONLY GOOG LIGHT“
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 6. 9.
MANDALY TROCHU JINAK
Autorská výstava originálních obrazů
Jaroslavy Chlupáčové.
Kavárna muzeum, Masarykovo nám.
55
do 6. 9.
BRÁNA PLNÁ PANENEK BARBIE, AUTÍČEK, MOTOREK A 3D
MODELŮ Z PUZZLE
Mezi panenkami se najdou i filmové
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 modelů z Puzzle mají
děti jedinečnou příležitost dozvědět
se informace o významných světových stavbách. Připraven je zajímavý
kvíz a nechybí hrací koutek s Barbie
domem, prostor pro autíčka a malování. Výstava je určena jak pro holčičky, tak i pro kluky!
Brána Matky Boží, Věžní Divadlo Na
Kopečku, Brněnská 54
do 13. 9.
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o duševně
nemocné.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám.
57/58
do 13. 9.
NÚDZOVÝ PROGRAM SPRAVOVANIA ODPADU
Výstava představí díla čtyř mladých
slovenských mediálních umělců (Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, Richard
Kitta a Erik Sikora), kteří ve své tvorbě tematizují odpad a jeho produkci;
společný je jim jazyk a estetika digitálních médií, videoartu, interaktivních instalací a internetového umění
(netartu).
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10
do 20. 9.
UMĚNÍ VĚDY

Na náměstích a veřejných prostranstvích šesti velkých měst ČR se představí jednotlivá pracoviště Akademie
věd ČR. Výstava seznamuje veřejnost
se současnými výzkumy v Akademii
věd, ale také s úspěchy české vědy za
posledních 125 let a novými výzkumnými programy AV21. Vybrané objevy, poznatky a vědecké výstupy ukazují, jak velký vliv má tato instituce
na společnost a běžný život každého
z nás.
Park Gustava Mahlera, Benešova ul.
do 30. 10.
MÝMA OČIMA
Výstava fotografií Terezy Hawerlandové.
Bez obav, výtvarná dílna a prodejní
galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava, Husova 16
září
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotografií.
Na světě žije v extrémní chudobě
zhruba miliarda lidí, přičemž více než
polovina z nich jsou ženy. Právě ženy
jsou ve většině rozvojových zemích
těmi, kdo se stará o obživu, vzdělání a
výchovu dětí. Navíc ženy jsou ty, které ve velké většině obdělávají půdu,
chodí pro vodu, sbírají dřevo, starají se o domácnost. Úděl ženy je o to
těžší, že ve většině zemí třetího světa
nejsou ženy považovány za rovnocenné s muži a nemají stejná práva. V
mnoha afrických zemích nemají ženy
práva vlastnit půdu, mají omezený
přístup ke vzdělání a zdravotní péči.
Autorka tyto fotografie pořídila při
svých pracovních cestách a pobytech
v různých afrických zemích.
Výstavu připravilo občanské sdružení
Femisphera díky podpoře České rozvojové agentury.
Africká vesnice Matongo – Škola
(chýše).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
září
Originální africké batiky BURKINA FASO
Prodejní výstava.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
září
ZVINO VA AFRICA – prodejní výstava originálních dřevěných soch ze
Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
září
„ZVÍŘATA AFRIKY“
Jarka Melicharová - výstava fotografií.
Areál hlavního vstupu – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
4. 9. – 17. 9.
MĚSTA S DOBROU ADRESOU
Nejde jen o klasickou výstavu, která je
určena k pasivnímu prohlížení. Tento

18. 9. – 30. 9.
VÍME, CO DÝCHÁME?
Prach pod elektronovým mikroskopem.
Radnice - hala MIC a MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo
nám. 1
od 1. 12.
Stálá výstava
ATM „AXMANOVY TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlavské terasy, Havlíčkova 30

Městská knihovna
od 15. 6.
S DOBROU KNIHOU JE TO JÍZDA
Městská knihovna Jihlava ve spolupráci s Dopravním podnikem města Jihlavy přináší cestujícím MHD
novinku v podobě koše s knihami,
umístěného v trolejbusu č. 77, který
střídavě cestuje po různých trolejbusových linkách.
Principem této kampaně je vnést
„čtenářského ducha“ na další z veřejných míst města a zpříjemnit tak
cestujícím čas strávený v městské
hromadné dopravě v Jihlavě. Přínosem je také netradiční způsob propagace služeb městské knihovny a druhá šance pro knihy.
Knihy si mohou cestující zapůjčit,
ponechat, či sami darovat jiné.
Knihy umístěné v koši jsou volně k
dispozici, nejsou součástí knihovního fondu Městské knihovny Jihlava,
a není tedy nutné je vracet.
Koš neslouží k vrácení knih zapůjčených v knihovně.

Divadla

Dům kultury, Tolstého 2

24. 9. 19.00
Owen McCafferty: PRÁSKNI DO
BOT
Představení Divadla Na Jezerce Praha. Zlodějská komedie o hledání
štěstí prostřednictvím krádeže. Ležérní řemeslníky, které dobře známe i u nás, a kteří se mezi sebou baví
jako dlaždiči, s gustem hrají Jan Hrušínský, Radek Holub, Martin Sitta a
Václav Liška. Vstupné: 350 Kč.
30. 9. 19.00
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Nový pořad travesti skupin SCREAMERS a TECHTLE MECHTLE.
Vstupné: 300 Kč.

DIOD

divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

25. 9. 19.30
FEDERER – NADAL
A studio Rubín. Činohra.
„Moje činy může soudit jedině jes-

třábí oko!“ Posvátná tráva wimbledonského All England Clubu přímo
v A studiu Rubín. Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby tak, jak je
možná neznáte. Pět setů autorského
divadla, které se nebojí metafyzického obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky,
tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky
Rogerovy tchýně. Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař a Petr Kolečko.
Vstup 160/50 Kč.

Dělnický dům

Jihlava, Žižkova 15

5. 9.
9.00
Den otevřených dveří památek
2015 pod názvem Památky znovuzrozené
Výstava napříč historií Dělnického domu od prvopočátku Hostince
Holubník, přes Hotel CZAP, až po
rekonstrukci v letech 2006, 2013,
2015 a současnost.
17. 9. 19.00
Travesti show Hanky Panky - ILUZE
Uvidíte známe slečny Sašu, Valerii i
Nadju, a spolu s nimi Stefany a Jennifer.
Velký společenský sál Dělnického
domu Jihlava.
Předprodej v Turistickém informačním centru Jihlava (Mas. náměstí
96/2)
Vstupné: 200,- Kč předprodej, 250,Kč na místě
25. 9.
SVATOVÁCLAVSKÁ
PARTY

DANCE

Kino Dukla

Jana Masaryka 20

1., 7. a 29. 9. v 17.00
Pařížská blbka
Komedie / Francie / 82min / titulky / 100,- / 12+
Když je vyhozena z dalšího zaměstnání, třicetiletá Camilla, blbka od
narození, se rozhodne pro změnu.
Cíl je jasný: mít život lepší než zbytek lidstva. Jedinou možností je stát
se šlechtičnou - rozhodne se odletět
do Velké Británie. Právě tam se nachází poslední svobodný princ, který
nemá vadu (i když je to zrzek, ale co
už), a který je v produktivním věku
– princ Harry…
Režie: E. Lang, N. Saglio/ Hrají: Camille Cottin, Stéphane Bern, Antony
Hickling
1. 9. v 17.30, 27. 9. v 15.00
Malý dráček
Rodinný, animovaný / Německo /
80min / dabing / 100,Dráček Kokosáček a jeho kamarád
Oskar se narodili na Dračím ostrově,
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček
je létající drak, který nelítá a Oskar
je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou
dikobrazicí Matildou musí zachránit
ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy,
pokud draci všech velikostí a barev

