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11. 8. 2019 – O křišťálovém srdci 
(Czidivadlo)

18. 8. 2019 – O ševci Kubovi (Di-
vadýlko Mrak)

25. 8. 2019 – Honza a čert (Diva-
dlo Pohádka)

1. 9. 2019 – O Ježibabákovi (Diva-
delní společnost Josefa Dvořáka) 

Začátky pohádek v 18.00 hodin
Hraje se na parkánu u Brány Matky 

Boží, vstup volný.

7. 8. – 4. 9. od 21.00
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
7. 8.  Utop se, nebo plav
Francie/2018/Komedie
Mužské akvabely! Ano, čtete správ-

ně! Bude se na co dívat 
14. 8. Favoritka
IRL, VB, USA/2018/Drama, his-

torický
Pro dobrotu, na žebrotu. Přijmete 

na milost svoji sestřenici a ta se Vás 
snaží zbavit role královny favoritky.

21. 8. Bohemian Rhapsody
VB, USA/2018/ Životopisný, hu-

dební
Tento film je oslavou rockové sku-

piny Queen, jejich hudby a přede-
vším Freddieho Mercuryho, který se 
díky své tvorbě stal jedním z nejvý-
raznějších umělců na světě.

28. 8. Kraťasy z DIODu
Jako každý rok se promítneme i ně-

kolik novinek ze světa krátkého filmu.
4. 9. I dva jsou rodina
Francie, VB/2019/Komedie, dra-

ma
Co dělat, když Vám přede dveřmi 

přistane dítě a dozvíte se, že je vaše?
Ano, postaráte se o něj, ale po 

svém!
Promítání vždy po setmění (cca od 

21:00 hodin).
Projekt je podporován finančními 

prostředky z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy. Masarykovo náměstí

16. 8. ve 14.00 – 22.00
KVÍLENÍ
3. literárně hudební fest. Poezie – 

hudba – obraz – performance.
Patronem festivalu Mirek Kovářík.
Park Gustava Mahlera
17. 8. v 15.00

ZBORNÁ VOLNÁ vol. 9 pomáhá
Apollobeat rev. a Jiří Votoček s pís-

němi Petra Spáleného. China Blue.
Dětský program: aquazorbing, ma-

lování na obličej, lukostřelba, dětská 
lezecká stěna. Václav Upír Krejčí. 
Hotch-Potch.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude 
věnován na charitativní účely.

Více informací: fb Zborná volná.
Zborná – parkoviště u sjezdovky
23. 8. – 1. 9.

ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2019
Pořadatel: MFDF Ji.hlava, www.ji-

hlava.cz
Výjimečné české dokumentární fil-

my. Promítání na netradičních mís-
tech v Jihlavě. Vstupné: zdarma 

Místa konání: různá netradiční 
místa v Jihlavě

29. 8. v 19.00
Willy Russell: SHIRLEY VALEN-

TINE
pořadatel: Zbyněk Židek
Všechny postavy ve hře představuje 

SIMONA STAŠOVÁ 
Bravurní komedie o hledání sebe 

sama je určena nejen ženám střed-
ního věku, ale všem, kdo mají rádi 
dobrou zábavu. 

Shirley Valentine je jméno dívky, 
kterou ta současná, čtyřicetiletá 

Kapely: No Name, Jelen, Petr Ben-
de, Vojta D, XIII. století a další

Vstupenky zdarma na www.ticket-
spot.cz (omezený počet kusů).

Parkoviště Moravské kovárny a.s., 
www.mokov.cz

1. 6. – 24. 9.
FOTOSOUTĚŽ MILUJEME 

JIHLAVU 2019
3. ročník fotografické soutěže, 

www.milujemejihlavu.cz
Motto je stále stejné a my si myslí-

me, že stále krásné: VYSTAVUJTE 
SVÉ FOTOGRAFIE V ULICÍCH 
JIHLAVY!

Fotografie zašlete na www.miluje-
mejihlavu.cz do 24. 9. 2019.

30 vybraných fotografií bude umís-
těno ve velkém formátu na Masary-
kově náměstí od 7. 10. - 4. 11. 2019.

Provozovatelem soutěže a výstavy 
je Trialog spol. s.r.o.

Projekt je podporován statutárním 
městem Jihlava.

Sport
5. 8. – 30. 9. v 10.00

PARKY V POHYBU
Cvičení zdarma pro všechny každé 

pondělí. 60 minut s instruktorem.
Program je vhodný pro začáteční-

ky. 
Kontakt: tel. 728 821 617, e-mail: 

parkyvpohybu@szu.cz
Sraz u dětského hřiště v parku Skal-

ka.
Termíny:
srpen – září 2019:
5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, 

Zdravá Vysočina z.s., Zdravé město 
Jihlava.

6. 8. – 27. 8. v 10.00
SPOLEČNĚ PROTI NADVÁZE 

A OBEZITĚ – cvičení pro děti a 
jejich rodiče i prarodiče

Venku na hřišti ul. Leoše Janáčka, 
v úterý od 10:00 – 11:00 hodin

matka rodiny a manželka počest-
ného občana, už dávno není. I když 
se musí starat hlavně o to, aby život 
její rodiny žijící v Liverpoolu běžel 
ve vyježděných kolejích, sny a tou-
hy té dívky, kterou kdysi byla, v ní 
zůstávají. Snad proto podlehne ná-
vrhu své kamarádky a udělá něco, 
co se od ní neočekává - odjede na 
dovolenou do míst, kde se pěstuje 
vinná réva, do Řecka. A tam začí-
ná nový život, nové dobrodružství, 
všechno to, co už považovala za 
ztracené. 

Režie: Zdeněk Kaloč  
Vstupné: 490, 430 Kč
Divadelní sál DKO Jihlava, Tolsté-

ho 2, www.dko.cz
30. – 31. 8. v 16.00

RODINNÝ DEN MOKOV
Poslední prázdninový festival s vel-

kolepým programem pro celou rodi-
nu. Prohlídky Moravských kováren, 
ukázky kovářských dovedností a zá-
bavné atrakce nejen pro děti. 


