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Léto bez koruny 4
Pořadatel: Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Vrakbar Jihlava, zřizova-
ný Oblastní charitou Jihlava. 

Program bude probíhat od pondělí 
do čtvrtka od 13 - 17 ve Smetanových 

sadech u kostelíka svatého Ducha. 
Vstup zdarma. www.vrakbar.cz

2. 7. 2018 od 13:00 hod. 
Zahájení výstavy figu-

rálních kreseb františka 
nováka 

Autor představí výběr ze své dosa-
vadní tvorby. Výstava bude dostupná 
veřejnosti po celý průběh akce Léto 
bez koruny.

2. 7. 2018 od 15:00 hod. 
beseda s evangelickým 

farářem filipem boháčem
Povídání s mladým farářem, kte-

rý boří stereotypy o duchovních, 
pohroužených do modliteb a rozjí-
mání. O lásce k metalu v kombinaci s 
náboženstvím a dalších zajímavostech 
přijede popovídat Filip Boháč.

 
3. 7. 2018 od 15:00 hod. 
Workshop fotografo-

vání s ninou maryškovou 
(ninos photos o.o)

Kurz fotografování pro začátečníky, 
jehož hlavním tématem bude portrét. 
Jednoduchý krátký kurz, určený pro 
nové majitele zrcadlovek a pro „věčné 
začátečníky“, nebo jen pro ty, kteří si 
chtějí nechat pořídit vlastní portrét.

 
4. 7. 2018 od 13:00 hod. 
open mic 
Mikrofony a prostor otevřený všem, 

kdo mají chuť něco ukázat.

4. 7. 2018 od 15:00 hod.
Workshop techniky li-

norytu 
Od návrhu až po tisk. Během 

odpoledního workshopu si vytvo-
říme návrh jednoduché kompozice, 
kterou vyryjeme do linolea, a násled-
ně vytiskneme.

9. 7. 2018 od 14:00 hod. 
beseda s bratrem hyacin-

tem pavlem kuchtou 
Zamyšlení nad tématy početí, potra-

tů, antikoncepce. 
 
9. 7. 2018 od 16:00 hod. 
bike trial – ukáZka spor-

tovní disciplíny  
Biketrial, také cyklotrial nebo jen 

trial, je technicky zaměřená sportov-
ní disciplína na speciálních kolech, při 
které jezdci zdolávají různé umělé i 
přírodní překážky, aniž by se jakouko-
li části svého těla dotkli země. Ukázky 
jízdy a triků předvede O. Malotín.  

 
10. 7. 2018 od 13:00 hod. 
slackline (neboli mo-

derní provaZochodec-
tví) 

Slackline, nebo také zkráceně slack, 
je balancování, chození a skákání na 
popruhu upevněném mezi dvěma 
body, například stromy. K vyzkoušení 
bude popruh umístěn mezi stromy po 
celý den. 

 
10. 7. 2018 od 15:00 hod. 
kyrgyZstán  beZ cestov-

ky (beseda) 
O zážitcích z cestování po Kyrgyzs-

tánu na vlastní pěst přijde povídat Jan 
Svěrák. 

 11. 7. 2018 od 13:00 hod. 
beseda s řeholní sestrou 

angelikou ivanou pintí-
řovou  

Řeholní sestra Angelika Ivana Pin-
tířová je česká řeholnice, boromejka. 
Pracuje jako diecézní ředitelka pro 
Papežská misijní díla, je vychovatel-
kou ve výchovném ústavu v Křešíně 
na Pelhřimovsku a jedním z mode-
rátorů pořadu Jak to vidí... v Českém 
rozhlase. 

 
11. 7. 2018 od 15:00 hod. 
promítání filmu evropa: 

na jakých dětech Záleží? 
(+ následná diskuse s pracovníky 
Terénních programů SOVY) 

Dokumentární film Jenne Magno 
Evropa: Na jakých dětech záleží? 

 
12. 7. 2018 od 15:00 hod.  
povídání o Zážitcích Z 

cest po novém Zélandu  
O Zážitcích z cest po Jamajce a 

Novém Zélandu přijde popovídat 
Lukáš Mandát. 

 
16. 7. 2018 od 14:00 hod. 
Zahraniční stáž v mexiku 

očima studenta  
Absolventka Konzervatoře Duncan 

centre, která je zaměřena na součas-
ný tanec. Radka absolvovala v rámci 
studia půlroční stáž v Mexiku. O tom, 
jak celý půlrok prožila, přijde povídat 
Radka Honsová. 

 
17. 7. 2018 od 15:00 hod. 
kouZelnické vystoupení 

pro děti i dospělé  
Mladý třešťský kouzelník, který dnes 

zvládne na dvě stovky kouzel, a stále 
ho to baví. S ukázkou kouzelnických 
triků vystoupí Petr Šalanda.  

 
18. 7. 2018 od 14:00 hod. 
prohlídka policejního 

voZu 
 
18. 7. 2018 od 16:00 hod. 
beatbox shoW v režii 

johnyho beata 
Beatbox je způsob vytváření zvuků, 

které imitují perkuse, a to pouze ústy, 
tedy bez použití hudebních nástrojů. 
Provádí se pomocí cíleného ovládání 
jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly 
dechu. Tímto způsobem lze napodo-
bit rytmus a zvuk různých nástrojů. 
S ukázkou disciplíny zvané beatbox 
vystoupí performer Johny Beat. 

 
19. 7. 2018 od 16:00 hod. 
koncert kapely jakýkoli 

Zvuk  
Koncert hudebního seskupení, jehož 

hra je založena na intuitivně imagi-
nární improvizaci, kde dopředu nikdo 
neví, co budou hrát a co z toho vznik-
ne. Výsledné hraní se odvíjí od naladě-
nosti hudebníků, posluchačů, účastní-
ků, publika, prostoru. 

 
23. 7. 2018 od 14:00 hod. 
hudební session (pro-

stor pro všechny muZi-
kanty) 

Prostor pro všechny hudebníky i 
nehudebníky, ukázat před veřejností 
svou tvorbu. Na místě budou k dispo-
zici i nástroje k vyzkoušení (bicí, kyta-
ra, mikrofony). 

 
24. 7. 2018 od 14:00 hod. 
turnaj dvojic ve stolním 

fotbálku
 

25. 7. 2018 od 15:00 hod. 
graffiti jam 
Ukázka malby sprejem na průhled-

nou folii. 
 
25. 7. 2018 od 15:00 hod. 
koncert kapel joyners / 

old good chassis 
Housle, trombón, kytara, basa, bicí a 

velká muzika. 
 
26. 7. 2018 od 14:00 
herní odpoledne 
Herní odpoledne v duchu netradič-

ních her, jako je například stará viking-
ská hra Kubb. Nachystané jsou také 
frisbee, kroket a petanque.

Koncerty
4. 7. 16.00
fest na roZjeZd
Doprovodný program na Masary-

kově náměstí v Jihlavě k VYSOČINA 
FESTu Oficiální začátek festivalu je  5. 
7. 2018, ale Jihlava začne kulturně žít 
už ve středu 4. 7. 2018. Na Masaryko-
vě náměstí je pro návštěvníky přichys-
tán hudební doprovodný program. 

16.00 – 17.00 nádech 
17.30 – 18.30 čardáš klaunů 
19.00 – 19.30 vítěz soutěže kapel 

5. místo 
20.00 – 20.30 vítěz soutěže kapel 

4. místo 
21.00 – 22.00 vigo 
Vstupné je zdarma!  Pořadatel: Yashi-

ca, www.vysocinafest.cz

5. – 7. 7. 
vysočina fest 2018
Multižánrový kulturní festival.
Pořadatel: Yashica Events a Vysočina 

fest. Amfiteátr Jihlava, www.vysocina-
fest.cz

5. 7. – 30. 8.  16.00
promenádní koncerty 

dechových hudeb
Termíny - čtvrtek: 
5. 7. pardubická 6
12. 7. vysočinka
19. 7. sklenařinka
26. 7. libkovanka
2. 8. jásalka band
9. 8. bystřická kapela
16. 8. lučanka
23. 8. bobrŮvanka
Masarykovo náměstí od 16 do 18 

hodin.  
30. 8. malá muZika nau-

še pepíka - místo konání areál sta-
ré nemocnice, vedle autobusového 
nádraží v Jihlavě – akce PIKNIK V 
PARKU!!! Pořádá statutární město 
Jihlava.

12. 7. – 30. 8.   
ježkovo hudební léto 

2018
12. 7. nádech, hak mak
19. 7. smíšený pocity, filtr
26. 7. čardáš klaunů, morava
2. 8. marabu, major major
9. 8. pro.story, straight
16. 8. lady kate, autobus
23. 8. abigail, vigo
30. 8. china blue
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena. Místo konání - Pivovarská 
restaurace, Vrchlického ul. 

Pořadatel: Aleš Ferda

20. 7. 13.00
čeřínek fest
Festival pro celou rodinu u Jurdy z 

Divokýho Billa, www.cerinekfest.cz

20. 7. 18.00
ultima creW party
Nejviditelnější, nejakčnější a nej-

rychleji se rozvíjející. Těmito slovy lze 
popsat Ultima crew, tedy seskupení 
DJs, kteří se nejen v rámci našeho regi-
onu starají o posouvání elektronické 
scény kupředu. Krom dominantního 
DnB si libují i v Technu a dalších sty-
lech. Tento večer bude patřit právě jim.
Vstupné: dobrovolné. 

Club Pohoda u letního kina, 18 
hodin.

Přednášky, besedy, semináře
17. 7. 17.00
jihlava na fotografiích
V pořadí již IX. přednáška z tohoto 

cyklu, přednáší akad. mal. Martin Kos, 
začátek v 17:00. Muzeum Vysočiny. 

Ostatní akce
25. 6. – 2. 7.
jihlavská pouŤ 
Pořadatel: F. Hubený. Masarykovo 

náměstí.

1. 7. – 9. 9.   18.00
ježkovy pohádkové ne-

děle
1. 7. divadlo mrak – Havlíč-

kův Brod: O STATEČNÉM JAN-
KOVI

8. 7. divadlo pohádka – 
Praha: O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

15. 7. divadélko romane-
to – Praha: VODNICKÁ POHÁD-
KA

22. 7. liduščino divadlo 
– Praha: MAKOVÁ PANENKA A 
MOTÝL EMANUEL

29. 7. divadlo m - Duchcov: O 
PRINCI VENDELÍNOVI

5. 8. divadlo scéna: 
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK

12. 8. cZidivadlo – Praha: 
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A 
MAKOVÝCH BUCHTÁCH

19. 8. divadlo navětvi – 
Písek: KOUZLA SKŘÍTKŮ

26. 8. divadýlko kuba – 
Plzeň: PRINC BAJAJA

2. 9. divadlo koráb – Brno: 
PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA

9. 9. divadelní soubor 
voko – Jihlava: KDYŽ HERCI 
NEMŮŽOU HRÁT

Parkán u Brány Matky Boží od 18 
hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava. 

4. 7. 22.00
letní kino na náměstí  - 

planeta česko 
Naše příroda je pestrá, jako málo-

kde na světě. Krásu a dobrodružství 
máme na dosah ruky - stačí se jen 
dobře dívat! První celovečerní film 
o české přírodě ukazuje díky nejmo-
dernějším technologiím fascinující 
dobrodružství zvířat a rostlin, žijí-
cích kolem nás, zcela zblízka. Někte-
ré z nich možná ani neznáte – při-
tom divočina začíná hned za vašimi 
dveřmi!

REZERVACE MÍST NA TEL. 773 
666 749.

Vstup: zdarma (v případě rezerva-
ce místa záloha 100 Kč / osoba, část-
ka bude odečtena z konečné útraty), 
www.radnicni-jihlava.cz

Pořadatel: Kavárna Muzeum, 
Kavárna Salotto a Vinárna Vinové. 
Za příznivého počasí na Masaryko-
vě náměstí horním, jinak na klubové 
scéně Radničního pivovaru.


