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Doposud nepřístupné podzemní 
prostory jihlavské radnice se přes 
léto staly galerií. Po dobu prázd-
nin je zde otevřena výstava Patri-
ot – Jihlava ve fotografii Johanna 
Haupta. 

Autor snímků je zakladatelem 
populárních havířských průvodů 
a jedním z nejvýznamnějších foto-
grafů Jihlavy. Exponáty pochází ze 
sbírky Muzea Vysočiny Jihlava.

„Snímky zobrazují všední momen-
ty života ve městě před více než 120 
lety. Výstava představuje více či méně 
známé pohledy na město, ulice i 
zákoutí, která dnes mají novou podo-
bu, nebo vůbec neexistují,“ uvedla 

iniciátorka výstavy Jana Petrůjová.
Výstava je pro návštěvníky záro-

veň výjimečnou možností vidět 
jindy nepřístupné podzemní pro-
story radnice. 

„Instalace v syrově působícím, 
chladném sklepení podtrhuje stáří 
snímků, i proměny míst, která zachy-
cují. Do prostoru jsme umístili více 
než tři desítky Hauptových fotogra-
fií,“ dodává spoluautor výstavy 
Jakub Koumar. 

Výstava Patriot je přístupná do 
31. srpna, v pondělí a středu v čase 
8.00-16.30 a v úterý a čtvrtek v ča-
se 8.00-16.00 hodin. Vstup je zdar-
ma. -tz-

UNIKÁTNÍ výstava v dosud nepřístupných místech radnice Jihlava prezentuje velkoformátové snímky zakladatele havíř-
ského průvodu Johanna Haupta. Foto: Jakub Koumar

Život v Jihlavě před 120 lety 
ukazuje výstava na radnici

Johann Haupt
Johann Haupt studoval fotografické 

řemeslo u předního jihlavského foto-
grafa Johanna Staegera, od nějž získal 
mnoho zkušeností i všeobecné umě-
lecké základy. Poté, co od něj zakoupil 
ateliér, stal se sám významným foto-
grafem, mapujícím jihlavskou historii.

Haupt měl zároveň zásadní podíl 
na rozvoji Městského muzea. Stal 
se jedním z jeho prvních kustodů a 
významně rozšířil skladbu nových sbí-
rek. V roce 1890 Johann Haupt založil 
tradici pravidelných havířských prů-
vodů, aby současníkům připomínaly 
dávnou stříbrnou slávu města.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÝCH HUDEB

Termíny - čtvrtek: 
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 
NAUŠE PEPÍKA

Areál staré nemocnice vedle 
autobusového nádraží.

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

Termíny: neděle
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 hod.


