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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz 

http://muzeum.ji.cz/.

do 25. 10. 
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na 

Jihlavsku aneb využití dendrochronologie 
v archeologii

Výstava představuje výsledky archeologických 
výzkumů na Jihlavsku v uplynulých třiceti letech

do 6. 9. 
100 let skautingu v Jihlavě
Připomínka výročí založení jihlavského středis-

ka organizace rozšířené po celém světě

do 6. 9. 
Dopravní prostředky – z místa na místo v 

balíčku karet
Letní cestovatelská výstava připravená ve spolu-

práci s Clubem sběratelů hracích karet

6. 8. – 4. 10. 
Jiří Brodina – obrazy
Autorovy obrazy jsou z dobrého světa – je to 

svět něhy, ticha, pastelových barev a pohody

PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN OTE-
VŘENO I V PONDĚLÍ!!

(pouze v jihlavském muzeu, u poboček návštěv-
ní doba nezměněna)

Kavárna
do 16. 8.  
Portréty zvířat
Jihlavský fotograf Pavel Zach představí kolek-

ci snímků, které pořídil v jihlavské zoologické 
zahradě v průběhu posledních pěti let

18. 8. – 4. 10.  
Postřehy z krajin blízkých a vzdálených
Fotografka Vlasta Böhmová představí tvorbu z 

posledních let – fotografie krajiny, přírody Vyso-
činy a snímky z cest po Evropě, Maroku a Kubě

Třešť
do 27. 9.  
Sto letů Orla třešťského
Výstava připravená k výročí TJ Orel Třešť

do 30. 9.  
Nebylo to tak dávno
Fotografie Miroslava Čučky z nedávné, a přitom 

tak jiné doby

Roštejn
do 30. 9.  
Kameny a draho-kameny
Šperky Miroslava Štěpánka a sbírkové předměty 

Muzea Vysočiny Jihlava jsou k vidění na trase B

do 30. 9.  
Zemědělci pod Roštejnem
Zemědělská činnost v okolí Roštejna zachycená 

fotoaparátem Radka Christiána

1. 8.    
Parta starýho Hrouze
Minikoncert na nádvoří hradu, začátek ve 14.00

23. 8.   
Jazz na Roštejně
Návrat ke slavné tradici jazzových koncertů

29. 8.   
Hradozámecká noc
Tradiční celorepubliková akce spojená s letním 

kinem na nádvoří, promítat se bude film Posled-
ní aristokratka, začátek ve 20.30

Pohádky 
na parkáně

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE na parkáně 

u Brány Matky Boží:
 
26. 7. ¨
PRINCEZNA PRO DRAKA
(Divadlo Kukadlo)  

2. 8. 
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚT-

LUŠKA LIDUŠKA 
(Liduščino divadlo) 

9. 8. 
NÁMOŘNICKÁ POHÁD-

KA Z KAMPY 
(Divadlo Romaneto)

16. 8. 
PRINCEZNA JE HLOUPÁ 

MADLA 
(Divadlo KOS) 

23. 8. 
JAK PRINCEZNA HÁDA-

LA, AŽ PROHÁDALA 
(Divadlo Pohádka) 

30. 8. 
O PRINCEZNĚ HANIČCE
 (Divadlo M) 

Začátky v 18 hodin. 

Krátce

Úleva taxikářům
Novela zákona o silniční  �
dopravě zrušila pro jihlavské 
taxikáře povinnost skládat 
zkoušky z místopisu.

Oslavy roku bez 
omezení

Zastupitelé schválili výjimku  �
z nočního klidu na celou noc 
na přelomu roku z důvodu 
oslav.

Sestřička ve finále
Do finále celostátní soutěže  �
Nej sestřička se probojova-
la také jihlavská vrchní sest-
ra epidemiologického úse-
ku Nemocnice Jihlava Petra 
Vavřinová. Podpořit ji můžete 
také vy svým hlasem na 
www.nejsestřička.cz.

Trenér skončil
Fotbalový trenér FC Vysoči- �
na Radim Kučera skončil po 
více než roce v pozici trenéra.

Promoce zrušeny
V polovině měsíce se měly  �
konat v aule VŠ polytechnic-
ké promoce, ale pro rozšiřují-
cí se epidemii byly promoce 
zrušeny.

Déšť pomohl
Deštivé počasí naplnilo jih- �
lavské podzemní vody a 
nádrže na 100 %. Napomá-
há to nejen úrodě, ale také se 
zpomalil výskyt kůrovce.

Zrušená divadla
Divadelní projekt Divadlo na  �
Staré plovárně museli pořa-
datelé na doporučení hygie-
ny zrušit.

Panel skončil
Informační panel na spodní  �
straně Masarykova náměstí 
bude pro malý zájem oby-
vatel i pro jeho poruchovost 
odstraněn.

Ředitel Teniscentra
Dlouhodobě nemocného  �
ředitele Teniscentra Gusta-
va Slavíka vystřídal ve funk-
ci Marek Simbartl, který byl 
v minulosti ředitelem Pivova-
ru a sodovkárny v Jihlavě.

Fotosoutěž
Eurocentrum Jihlava vyhlá- �
silo prázdninovou fotosou-
těž na téma Zadržování vody 
v krajině. Více na stránce 
https://jihlava.eurocentra.cz/.


