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11. 4. v 18.00
30minut o… Žebrácké opeře
Třicet minut o… jsou otevřené 

debaty s diváky o jednotlivých titu-
lech sezóny. Během těchto setkání 
zástupci uměleckého souboru 
Horáckého divadla krátce představí 
dílo samotné i jeho tvůrce, záku-
lisí jeho vzniku a inscenační záměr. 
Nabídnou diskusi, ve které s námi 
můžete o každé inscenaci vést ote-
vřený dialog.
Divadelní kavárna

11. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
F/5

12. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas
C/4

13. 4. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech
Letošní téma pohádkového čtení 

„Superhrdinové českých bájí“ odka-
zuje, stejně jako celá Československá 
sezóna, na stoleté výročí naší země, 
po celou sezónu jsme četli ze Sta-
rých pověstí českých a na samý závěre 
cyklu budou číst Svetlana Hruškoci-
ová a Jakub Škrdla jednu slovenskou 
legendu – O Jánošíkovi.
foyer VS

16. 4. v 17.00
Žebrácká opera
Václav Havel
M/5

17. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
D/5

18. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
L/4

24. 5. v 19.00
Děkujeme, že zde kouříte
Ch.Buckley
Hostuje Činoherní studio Ústí nad 

Labem.
Úspěšná komedie o cestě medi-

álním světem, ve kterém existuje 
jediné: peníze, argumenty apriority!
X/5 

25. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
U/5

26. 4. v 19.00
Žebrácká opera 
Václav Havel
R/5

27. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
E/5

30. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas

MALÁ SCÉNA

1. 4. v 19.30
Popel a pálenka
Bengt Ahlfors
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse je 
výborně napsanou hrou, která svůj 
vtip těží z dobře vystavěných dia-

11. 4. v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

STUDENTŮ ZUŠ JIHLAVA 

17. 4. v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

STUDENTŮ ZUŠ JIHLAVA 

23. 4. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 

24. 4. v 18.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA V DKO 
Dům kultury

26. 4. v 17.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL KRIS-

TÝNY KREJČOVÉ 

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz

4. 4. v 17.00
PATAGONIE – drsná země na 

konci světa
Povídání o velrybách, rypou-

ších a lachtanech na poloostrově 
Valdéz, o výpravě mezi tučňáky na 
Rio Deseado, kde kotvil Charles 
Darwin s lodí Beagle. Navštívíme 
neuvěřitelnou zemi barev Tierra del 
Colores, ledovce a horské štíty pata-
gonských And i větrné pampy, kde 
se pasou lamy a běhají pásovci. Prů-
vodkyní nám bude Mgr. Pavla 
Říhová z odboru ochrany přírody 
České inspekce životního prostředí.
Začátek v 17:00 hodin ve vzděláva-

cím centru PodpoVRCH, vstupné 
40,- Kč, parkoviště zdarma. Novinka! 
Po skončení přednášky bude možné 
se projít s průvodcem k výběhu 
pásovce kulovitého.

18. – 22. 4. 
VELIKONOCE V ZOO
Slyšeli jste už o velikonočním 

pokladu? My ano a dokonce víme, 
že se ukrývá v areálu jihlavské zoo-
logické zahrady. Přijďte ho společně 
s námi během pěti velikonočních 
dnů hledat! Přitom si můžete pro-
hlédnout první letošní jarní mláďata.

20. 4. 
DEN ZEMĚ
Chránit potřebuje i naše pří-

roda. Přijďte se podívat, jak na to. 
Proběhnou i mimořádné ukázky 
výcviku dravců a sov (za příznivého 
počasí).

Akce města Jihlavy

3. 4. 2019 od 16.30 hodin

FóRUM ZDraVÉHO MĚSTA 
– TÉMA STřÍBRNÉ úDOLÍ
Tradiční debata se zástupci 

města a veřejností nad aktuál-
ními tématy. Tentokrát se bude 
řešit Stříbrné údolí, které se roz-
prostírá od Rantířova až k Ran-
čířovu, přes Starohorský náhon, 
Malý a Velký Heulos, kolem 
Modety a ZOO až ke Staré plo-
várně a do Ráje. Je to část území, 
kde byly 2 významné lokality 
těžby stříbra. 
Více o samotném údolí a 

mnoho dalšího se dozvíte na 
Fóru Zdravého města v DIODu, 
Tyršova 12, https://jihlava.cz/
zdrave-mesto

20. 4. 2019
VELIKONOCE 

pořadatel: statutární město Jihlava
www.jihlava.cz

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 
JIHLAVA
od 10 do 17 hodin jarmark:
prodejní stánky jarních sazenic 

a květin/ velikonoční dekorace 
a aranžmá/ pomlázky/ malo-
vaná vajíčka/ šperky a bižu-
terie/ dřevěné výrobky/ včelí 
produkty/ keramika/ minerály/ 
násady/ mřížky na popínavé 
květiny/ krmítka/ stoličky/ 
smetáky a košťata/ kožená 
galanterie.
Ukázky řemesel – soustružení/ 

pletení košíků/ pomlázek/ drá-
tování/ modelování keramických 
dekorací/ předení na kolovratu.
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HUDBA PŘED  
I ZA OBJEKTEM

Uwe Bressnik
Keith Rowe  
THE MUSIC BEFORE AND 
BEHIND THE OBJECT

18. 4. – 23. 6. 2019

logů, černého humoru i situačních 
zápletek, je ostrá i sentimentální, tra-
gikomická jako život sám.

4. 4. v 19.30
Barber Shop
Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek 78, domácí scény 
nejznámějšího souboru nového cir-
kusu Cirku La Putyka.

23. 4. v 17.00
Maxipes Fík
R. Čechura, J. Šalamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu. 
Pohádka je vhodná pro děti od 4let.

DIVADELNÍ KLUB HDJ

15. 4. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY v Divadel-

ním klubu HDJ
TOM SMITH QUARTET
Tom Smith je excelentní jazzový 

saxofonista, flétnista, klarinetista a 
klavírista, který žije v Londýně. Kon-
certuje pravidelně po celé Velké Bri-
tánii se svými vlastními skupinami 
a jako sideman v jiných kapelách, 
účastní se práce v mnoha dalších 
hudebních souborech a v muzikálech.
Tom Smith International Quartet:
Tom Smith (UK) – saxofony,
Daniel Bulatkin (Rusko/Russia) – 

piano,
Max Makagonov (Rusko/Russia) – 

kontrabas,
Petr Nohavica (CZ) – bicí

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
koncertní sál, www.zus-jihlava.cz

3. 4. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT POSLU-

CHAČŮ KONZERVATOřE BRNO

5. 4. v 16.30
KONCERT JAZZ BANDU ZUŠ 

JIHLAVA 
V Galerii U Zlatého lva 16. 30 

(ZUŠ)


