
Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58, 
tel. 567 573 880 

23. 2. – 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očE-

Kávání, nadějE a sKUTEč-
nosT

Odraz významných přelomových 
událostí 20. století v Jihlavě.

27. 6. – 12. 8. 
TváŘE svěTa
Fotografická setkávání Michala 

Černého se zajímavými lidmi pat-
nácti zemí.

22. 6. – 2. 9. 
LUCEMBURsKÉ oPRásKI
Atraktivní formou zábavné-

ho komiksu zavítáme do historie; 
putovní výstava představí šestici 
lucemburských panovníků. 

29. 6. – 9. 9. 
aRCHEoLoGICKÉ vÝZKU-

MY na vYsočIně
Prezentace archeologického bádá-

ní v oblasti horního toku Moravské 
Dyje, se zvláštním zřetelem na cent-
rum této oblasti - město Telč.

do 8. 7. 
KoUZLo vYsočInY
Výstava fotografií Tomáše Blažka. 

Kavárna Muzeum.

10. 7. – 19. 8. 
PoRTRÉTY Z KAváRnY 

PoTŘETí
Jihlavští výtvarníci představí své 

novinky. Kavárna Muzeum.

OGV
Masarykovo nám. 24, 

tel. 567 309 722, www.ogv.cz
24. 5. – 26. 8.
oTaKAR LEBEda (1877 – 

1901)
Tvorba jednoho z nejnadanějších 

žáků krajinářské školy Julia Mařáka 
na pražské Akademii.

OGV II, Masarykovo nám. 24
od března 2016

ZE sBíREK… sTáLá ExPoZI-
CE oGv

Výstava představuje výběr toho 
nejlepšího z bohatého sbírkového 
fondu OGV. 

OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680, e-mail: ogv@ogv.cz

7. 6. – 14. 10.
jaK LEsY MYsLí 
Výstava se zabývá zobrazením lesa 

v současném umění.

7. 6. - 26. 8.
vIZUáLní MYToLoGIE | 

LET THEM EaT CHaos (KATE 
TEMPEsT)

Lenka Falušiová - Jan Maštera - Jan 
Uldrych.

OGV I – Galerie Alternativa, 
Komenského 10

Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz

27. 6. – 27. 8.
sPLETEno, PRoPLETEno, 

PoPLETEno
Výstava prací žáků Základní umě-

lecké školy Jihlava.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, tel. 565 591 849, e-mail: mahler@

jihlava-city.cz, www.mahler.cz. 
11. 7. – 9. 9. 
ToMáŠ voMáčKA – sTRUK-

TURY
Výběr z grafické tvorby akademic-

kého malíře, představující dynamic-
ky fantazijní krajiny vytvořené digi-
tální technikou. 

Kurátor Irena Wagnerová. Vstupné 
25 Kč 

Vernisáž 10. 7. v 17 hodin.

Brána Matky Boží, Věžní 1, tel. 565 
591 848, e-mail: tic@jihlava-city.cz
1. 6. – 16. 9. 
PojĎTE děTI, BUdEME sI 

HRáT
Velká interaktivní herna nejen pro 

malé návštěvníky. 
Exponáty z truhlářské dílny Vlasti-

vědného muzea v Šumperku. 
Přijďte si vyzkoušet skládačky, hla-

volamy, kvízy, hry a spoustu dalších 
dovednostních úkolů pro malé i vel-
ké. Originální exponáty návštěvníky 
nejen pobaví, ale také donutí trochu 
přemýšlet. Složit orloj, sestavit lome-
ný oblouk nebo vytvořit nádobu ze 
střepů, to chce určitě nejen šikovné 
ruce, ale i chytrou hlavičku. 

Otevírací doba během výstavy: po–
pá 8.30–12.00, 12.30–17.00, so–ne 
10.00–13.00, 14.00–18.00. Základní 
vstupné 50 Kč, snížené vstupné 40 
Kč (školáci, studenti, senioři, držite-
lé průkazky ZTP a ZTP/P), děti 
předškolního věku 30 Kč, rodinné 
vstupné 120 Kč. 

Podzemí pod Malou gotickou síní, 
jihlavská radnice

4. 7. – 31. 8.
PaTRIoT. jIHLava vE foTo-

GrafII  joHanna  HaUPTa. 
Výstava fotografií Johannese Haup-

ta v podzemních prostorech jih-
lavské radnice představuje více či 
méně známé pohledy na město, uli-
ce i zákoutí, které dnes mají novou 
podobu, nebo vůbec neexistují. Jsou 
to snímky pořízené jedním z největ-
ších jihlavských patriotů, zaklada-
telem nejpůsobivější městské tradi-
ce, a dost možná nejvýznamnějším 
fotografem jihlavské historie. Foto-
grafie pochází ze sbírky Muzea Vyso-
činy Jihlava. Vernisáž 3. 7. 2018 v 16 
hodin.

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

24. 4. – 31. 7. 
LUděK KEIM - PRIoR

STRANA 27 Kultura NJR – ČERVENEC 2018

Mincmistr, Ropucha, Bílá paní nebo 
Černý pes z Českého mostu. Pověsti 
z Jihlavska si lze přečíst v nové knize 
mladého studenta archivnictví Václa-
va Nečady z Dušejova. Kniha Pověsti 
a příběhy z Jihlavy a okolí je k dostání 
v Turistickém informačním centru v 
radnici za 199 korun.

„Kniha obsahuje několik líčení ze staré 
Jihlavy od Marie Lang, autorky básní a 
vyprávění týkajících se Jihlavy. Dále jsou 
zde otištěny dva úryvky z knihy Heimat 
im frühen Licht, v které vzpomíná spiso-
vatel Karl Hans Strobl na dětství v Jih-

lavě. Je v ní také převyprávěno několik 
pověstí z jihlavského jazykového ostro-
va, zachycených jihlavským historikem 
Antonem Altrichterem v jeho knize Aus 
dem Schatzberg,“ přiblížila Eva Valen-
tová, vedoucí magistrátního oddělení 
cestovního ruchu.

Autor knihy se zajímá o historii 
již od mládí, zaměřuje se na pověs-
ti z míst svého okolí, zvláště pak z 
krajiny kolem svého domovského 
Dušejova a Vyskytné nad Jihlavou. 
Knihu ilustrovala Kristýna Seidlová.

 -tz-

Vychází kniha jihlavských 
pověstí a příběhů

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,
 tel. 567 573 730, www.zoojihlava.cz
červenec
ZvIno va afRICa
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

1. 5. – 31. 8. 
MoZaIKA ZvíŘaT
Výstava uměleckých obrazů MgA. 

Vlasty Pechové.
Výstavní místnost za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu.

1. 4. – 30. 9. 
TUGELa faLLs – nEjvYŠŠí 

vodoPád svěTa?! 
Fotografická výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
ww.hotelgmahler.cz

22. 6. – 22. 7. 
KnIŽní vaZBa 2018
Výstava v rámci XXII. Semináře 

Společenstva českých knihařů.
Vernisáž výstavy 22. 6. v 17 

hodin.
Otevírací doba výstavy je od 9 

do 16 hodin, návštěvu výstavy je 
potřeba ohlásit na recepci hotelu.

8. 7. – 1. 9. 
jaRoMíR a ŽEnY
Výstava obrazů Zuzany Tvrdí-

kové, Pavlíny Bukáčkové a Jitky 
Lorencové.

Bez obav, Husova 16, 
www.stacionar-jihlava.cz

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava, příspěvková organizace.

 
1. 3. – 31. 8. 
TEčKA TEčKA čáRKA anEB 

MaLUjEME PRsTovÝMI BaR-
vaMI

Výstava prací výtvarníků ze stacio-
náře.

Kafárie, Křížová 17
23. 4. – 31. 8. 
franTIŠEK GEIsT „PRosTě 

Mě To Baví“
Výstava třebíčského malíře. 

Minigalerie Trifoil, Husova 10, 
www.trifoil.cz

2. 7. – 31. 8. 
Eva PRoKoPCová 
Výstava dětských kreseb. 

Park za odborem dopravy MMJ 
– areál VŠPJ

1. 6. – 31. 10. 
sTovKA
Přijďte navštívit venkovní vzdělá-

vací výstavu ke stému výročí repub-
liky. K vidění je až do konce října v 
areálu Vysoké školy polytechnické 
Jihlava - v parku za odborem dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy. Čeká 
na vás 24 panelů rozestavěných do 
tvaru České republiky. Seznámí vás 
s děním v Jihlavě za posledních 100 
let, poukáže na osobnosti Jihlavy, 
které ovlivnily dění jak v regionu, 
tak i mimo něj, a připomene někte-
ré události, které změnily naše živo-
ty. Odborným garantem výstavy je 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
Uprostřed je k dispozici gril ve tva-
ru Československa v době vzniku, 
proto neváhejte a udělejte si piknik 
v parku.

Galerie Bakterie, Úvoz 34
25. 5. – 25. 7. 
MonIKA HoLíKová
Ilustrativní (dětské) kresby a akva-

rely.

Městská knihovna
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851

e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

24. 7. 10.00
PRáZdnInová CEsTa Za 

KnIŽní TajEnKoU 
Prázdninová knihovna
Společně se vydáme na cestu za kniž-

ní tajenkou po knihovně a jejím blíz-
kém okolí.

Vhodné pro děti od 4 let, vhodné 
pro rodiče s dětmi.

31. 7. 9.15
s doBRÝM sRdCEM Za sEnI-

oRY 
Prázdninová knihovna
Návštěva pacientů Oddělení geriat-

rické a následné péče Nemocnice Jih-
lava (OGNP).

Vhodné pro děti od 6 let, přihlášení 
nutné.

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz, 
www.zoojihlava.cz

1. 5. – 30. 9. 
dravCI nad HLavaMI 
Krása dravých ptáků a sov zblízka - 

letové ukázky probíhají za příznivého 
počasí každý den kromě pondělí vždy 
v 11.00 a v 15.00 hodin.


