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4. 8. 16.00
PARDUBICKÁ 6
Promenádní koncert dechové hud-

by z Pardubic. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

4. 8. – 1. 9. 18.00 – 21.30
PIVOVARSKÉ HUDEBNÍ 
LÉTO 2016
Pravidelně každý čtvrtek od 
18.00 hodin koncert hudebních 
skupin v pivovarské zahradě. 
4. 8. VZHŮRU A NÍŽ, FILTR
11. 8. ABI GAIL, VIGO
18. 8. JOYNERS, MAJOR 
MAJOR
25. 8. LADY KA TE, AUTOBUS
1. 9. CHINA BLUE

6. 8. 13.00
BEERFEST PÁVOV JIHLAVA 
2016
Za účasti pivovarů: HRBOUN, 
PIVOVAR HLADOV, JIHLAV-
SKÝ RA DNIČNÍ PIVOVAR, 
PIVOVAR HORÁC, PIVOVAR 
RUPRENZ
Program:
13.00 – 13.45 HARLEM
14.15 – 15.00 FILTR
15.30 – 16.15 MARA BU
16.45 – 17.30 SOTURY
18.00 – 18.45 ABIGAIL
19.30 – 20.30 LADY KA TE
21.00 – 22.00 AUTOBUS
22.30 – 23.30 OCELOT
Předprodej: Pivovar Hrboun, 
Pávovská 19, tel. 605 161 616. 
Vstup: 150 Kč předprodej, 180 
Kč na místě. Děti do 15 let zdar-
ma.
Autokemp Pávov u Jihlavy, 13 
hodin.

11. 8. 16.00
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brtnice. Masarykovo náměstí 
od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

13. 8. 12.00
MAGMAFEST
Pořádá agentura Magmakoncert a 
Český bigbít, www.magmafest.cz
12.00 – 12.40 PROMILE
13.00 – 13.40 LOCOMOTIVE
14.00 – 14.40 RYBIČKY 48
15.00 – 15.50 KOMUNÁL
16.10 – 16.50 ZAKÁZANÝ 
OVOCE
17.20 – 18.10 PLEXIS
18.35 – 19.30 HARLEJ
20.00 – 21.00 ALKEHOL
21.30 – 22.30 ŠKWOR
23.00 – 24.00 ARA KA IN
Předprodej, TIC Jihlava, Masa-
rykovo nám. 2, tel. 567 167 158. 
Vstup: 390 Kč.
Areál letního kina - amfi teátr Jih-
lava, 12 hodin.

18. 8. 16.00
BOBRUVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Bobrůvky. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura Time

25. 8. 16.00
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové 

hudby z Nového Města na Moravě. 
Masarykovo náměstí od 16 hodin. 

Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura Time

31. 8. 16.00
LIBKOVANKA 
Koncert přesunut z 14. 7. na 31. 8. 

2016 (středa).
Promenádní koncert dechové hud-

by z Libkovy Vody. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura Time

Ostatní 

Srpen – září
21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Promítání letního kina, každou 
středu (červenec – září) v rámci 
letní zahrádky kavárny Muzeum, 
v horní části Masarykova náměs-
tí. Začínáme po setmění, cca 
21.15. Vstupné zdarma. Rezerva-
ce míst u stolečků s obsluhou v 
kavárně Muzeum. Projekt „Letní 
kino na náměstí“ je podporován z 
fi nančních prostředků statutární-
ho města Jihlavy.
www.radnicni-jihlava.cz
Program: 
3. srpna - Trabantem do posled-
ního dechu
Patrně nejznámější český cestova-
tel současnosti Dan Přibáň pod-
nikl svou dosud nejnáročnější 
expedici. Posádky dvou žlutých 
trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a dokonce 
i dvou invalidních vozíků vyrazi-
ly z australského Perthu, a během 
půlroční dobrodružné výpravy 
projely Východní Timor, Indoné-
sii, Malajsii a Th ajsko.

10. srpna - Ave Caesar!
Někteří lidé mají úžasnou schop-
nost vyřešit i ten největší pro-
blém. Takový je i Eddie Mannix, 
jehož polem působnosti jsou hol-
lywoodská fi lmová studia. Jenže 
i výjimeční lidé mohou mít své 
limity, což Eddie pozná, když 
vprostřed natáčení historické-
ho velkofi lmu unesou jeho hlav-
ní hvězdu. Joel a Ethan Coeno-
vé natočili retro komedii, v níž si 
dělají srandu ze světa, v němž se 
léta úspěšně pohybují.

17. srpna - „Kraťasy“ z DIODu
Série krátkých fi lmů.
• Furiant (režie Ondřej 

Hudeček, 2015, 26 minut) 
Ladislav Stroupežnický je pro 
mnohé z nás jen jméno z učeb-
nice. Autor slavného divadelní-
ho kusu Naši furianti se loni stal 
hridnou životopisné frašky, kte-
rá divákům tuto osobnost před-
staví tak trochu v jiném světle. 
Bez nadsázky nejúspěšnější český 
krátký fi lm posledních deseti let 
si mimo jiné odnesl cenu za režii 
z festivalu Roberta Redforda v 
americkém Sundance.
• Lesapán (režie Pavel Sou-

kup, 2015, 20 minut)
Poctivý český hororový příběh o 
střetu hajného Karla s nadpřiro-
zenou bytostí - s hejkalem. Ten, 
probuzen pytláky povstane, aby 
Karla připravil nejen o jeho lesní 
panství, ale i o dceru. Prvotříd-
ní krátký fi lm vychází z českých 

mýtů a legend a dává jim zcela 
nový, moderní tvar.
• Proces (režie Johana Švar-

cová, 2015, 10 minut)
Tanečnice Dora chystá se svým 
dávným spolužákem nové taneč-
ní představení a aby zjistila, jestli 
je dostatečně srozumitelné, pozve 
si na zkoušku kamarádku Joha-
nu. Situační komedie o tom, jak 
pochopit tanec získala v konku-
renci obou předchozích snímků 
Zvláštní uznání poroty na letoš-
ním MFFK v Bratislavě.
• Happy End (režie Jan Sas-

ka, 2015, 6 minut)
Krátká animovaná komedie, kte-
rá oslnila na letošním festivalu v 
Cannes je jednoduchou hříčkou 
na téma myslivost, osud a hazard.

24. srpna - Sedm statečných
Legendární western Johna Stur-
gese není jen mistrovským příbě-
hem o sedmi pistolnících, kteří se 
nechají najmout hrstkou chudých 
mexických vesničanů, aby bránili 
jejich životy a majetek před ban-
dou chtivých desperátů. Jde záro-
veň o první remake díla japonské-
ho klasika Akiry Kurosawy, který 
dokazuje, jak úspěšná může být 
kulturní inspirace, z níž těží obě 
strany.
Jakkoli je morální kodex pistolní-
ků a samurajů odlišný, ti i oni se 
pouštějí do boje, v němž vyhrává 
ten nejslabší.

31. srpna - Amy
Strhující fi lm o vzestupech a 
pádech zpěvačky Amy Winehou-
se, která na začátku tisíciletí pře-
psala dějiny popové hudby. Její 
krátkou a bouřlivou kariéru zpra-
coval do celovečerního dokumen-
tu Asif Kapadia, autor oceňované-
ho snímku Senna o legendárním 
pilotovi F1.

7. září - Rodinný fi lm
Jak se vypořádají s nečekanou 
svobodou dva teenageři, jejichž 
rodiče se vydali na plavbu jach-
tou po oceánu? Co udělá odlou-
čení s dosud perfektně fungují-
cí rodinou? A co když do tohoto 
rodinného „testu“ vstoupí další, 
nečekaně dramatická událost? Na 
tyto otázky hledá odpovědi, ve 
svém druhém celovečerním fi l-
mu, talentovaný režisér Olmo 
Omerzu.

7. 8. 10.00
SETKÁNÍ - PIETA U SMÍRČÍCH 

KA MENŮ
Vzpomínkové setkání u Smírčích 

kamenů v ulici Tyršova.
Pořadatel: Statutární město Jihlava. 

7. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKO-

VÉ NEDĚLE – PRINCEZNA 
S DLOUHÝM NOSEM

Divadlo Koráb Brno na Parkáně u 
Brány Matky Boží od 18 hodin. 

12. 8. 19.00
JIHLAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 

– 400 let od úmrtí Williama Shake-
speara 

HAM-LET
Hraje Voživot Mladá Vožice
Mafi ánská komedie na motivy zná-

mé a nejdelší Shakespearovy tragé-
die, kterou napsal ze smutku nad 
ztrátou svého otce. Autorská insce-

nace vypráví o tom, zda má smy-
sl bojovat s nasazeným klaunským 
nosem. Hamlet se totiž narodil do 
mafi ánské rodiny, ale má jeden velký 
problém, je příliš citlivý, než aby byl 
mafi ánem.

Vstupné: zdarma
Parkán u Brány Matky Boží, 19 

hodin

13. 8. 15.00
ZBORNÁ – VOLNÁ vol. 6
Pořádá osadní výbor Zborná, 

vstupné dobrovolné, výtěžek věno-
ván na charitativní účely.

Od 15.00 Program pro děti s Mila-
nem Řezníčkem.

Aquazorbing, malování na obličej.
Vystoupení taneční skupiny Hotch-

Potch.
Od 20.00 VIGO
od 22.00 CHINA-BLUE 
Autobusová doprava:
Masarykovo nám. - Zborná a zpět 

(MHD Jihlava autobus č. 5).
Více informací na www.zborna.cz
Zborná – parkoviště u sjezdovky.

14. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – VODNICKÁ POHÁD-
KA 

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod 
na Parkáně u Brány Matky Boží  

15. 8. 19.00
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem - DON QUIJOTE Z 
DOUDLEB 

 letní zahrádka kavárny Muzeum. 
Předposlední představení pouliční-
ho divadla v Jihlavě. Touto inscena-
cí chce Kejklířské divadlo z Doud-
leb příjemnou, přijatelnou formou, 
přiblížit postavy, které velmi výrazně 
ovlivnili světovou literaturu. Záro-
veň si uvědomují, že málokdo celý 
román četl a pochopil... Rezervace 
míst u obsluhy kavárny Muzeum.

16. 8. 18.00
VINÁRNA POD ŠIRÝM 

NEBEM: Vinařství Volařík + kapela 
U Zdi 

letní zahrádka kavárny Muzeum. 
Vinná ochutnávka produkce vinař-
ství Volařík. Opět se sejdeme na 
letní zahrádce kavárny Muzeum, 
abychom si užili krásný letní večer 
s výbornými víny a za doprovo-
du kapely U Zdi. Rezervace míst u 
obsluhy vinárny Vinové.

19. 8. – 26. 8.
ŽIVÉ KINO JIHLAVA
Filmové projekce zasazené do 

neobvyklých prostorů Jihlavy.
Zatím potvrzené dva fi lmy: 
Česká cesta Martina Kohouta a 

Nebezpečný svět Rajka Dolečka.
Další informace o místech a časech 

na: www.dokument-festival.cz

21. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – ANDULKA  A LOU-
PEŽNÍCI

Divadelní soubor Tábor na Parká-
ně u Brány Matky Boží 

22. 8. 19.00
CIRCUS PROBLEM – punkový 

balkán večer
Tak tohle nebude žádný poklidný 

večer při svíčkách. To bude maxi-
málně netradiční balkánský večer 
s kapelou Circus Problem. Což není 
žádný problém, ale parta punkových 


