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2. 2. v 17.00 
ROZVOJ MYŠLENÍ 
VODNÁŘSKÉHO VĚKU: 
Květa Franclová 
Obklopuje nás mnoho druhů ener-

gií a my máme možnost s nimi sou-
znít. Každý člověk má svoji osobní 
databanku, do které už nahlíží nebo 
teprve začne. Dostává se nám jedi-
nečné možnosti, kterou naši prarodi-
če a rodiče neměli. 

3. 2. v 17.00 
Arteterapeutka 
Mgr. Lucie Poláková: 
PODVEČER 
S AUTOMATICKOU KRESBOU 
– volné pokračování. 
Na žádost účastníků předchozí au-

tomatické kresby otvíráme volné 
pokračování, které je přístupné i pro 
nově příchozí. Jde o intuitivní pohyb 
kreslící ruky, jenž slouží k diagnóze i 
terapii člověka. S sebou doporučuje-
me donést vlastní oblíbené pastelky, i 
když je materiál k dispozici.

5. 2. v 15.00 
MUZIKOTERA PIE – O ZVUKU
A ENERGII - Blanka Haluzová 
a Honza Ježek 
V tomto díle se zaměříme na ener-

getický obal, kterým je obklopeno vše 
živé, a tedy i naše lidská fyzická těla. 
Budeme se blíže seznamovat s touto 
naší nehmotnou složkou, a prociťo-
vat ji a uvědomovat si její kvalitu i ve-
likost. 

5. 2. v 18.30 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek  
Cvičení pro uvolnění napětí z těla, 

eliminaci stresu, a k dosažení vnitřní-
ho klidu a celkové harmonie. Je vhod-
né ke zlepšení a udržení dobrého tě-
lesného i duševního zdraví. 

11. 2. v 16.00 
HEDVÁBNĚ MANDALKOVÉ 
MALOVÁNÍ 
- Mgr. Lucie Poláková 
Naučíme se malovat mandalu jak 

pastelkami, tak i na hedvábí. Porozu-
míme jazyku, symbolům a barvám, 
kterými k nám mandaly mluví. Se-
známíme se s terapeutickým působe-
ním mandal. Vytvoříme si léčivou a 
duchovní mandalu. V ceně jsou zahr-
nuty barvy, 2x hedvábný kruh, barvy 
na hedvábí, kontury, papíry a další vý-
tvarné potřeby. 

12. 2. ve 14.00  
KDE KONČÍ DUHA? 
Tvořivé odpoledne pro děti a jejich 

rodiče - Mgr. Lucie Poláková. Po celé 
odpoledne se budeme věnovat netra-
dičním výtvarným metodám a tech-
nikám pro rozvoj kreativity, komuni-
kace a vzájemné spolupráce. Budeme 
tvořit a malovat pro samotný požitek 
z tvorby, pro dotek s barvami, hlínou, 
papírem i dalším materiálem (kousíč-
ky látek, barevné provázky, nitky, víč-
ka). 

13. 2. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE - Blanka Haluzová
a Honza Ježek 

17. 2. v 17.00 
INTUITIVNÍ TANEC 
– Mgr. Lucie Poláková  
Základem spontánního tance je po-

hybová improvizace, která vychází z 
přítomného okamžiku, z právě proží-
vaných nálad a okamžiků, vycházející 
z vnímání vlastního těla. 

19. 2. v 15.00 
LOVCI ZVUKŮ 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek
Pořad s muzikoterapií pro rodiče s 

dětmi a i pro dospělé bez dětí, kteří si 
rádi hrají a poznávají. Zvuky – neustá-
le na nás působí z různých směrů a v 
různých intenzitách. 

20. 2. 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE - Blanka Haluzová
a Honza Ježek 

21. 2.    
FILIPÍNSKÝ LÉČITEL 
Reverend Marcos Orbito
Termín byl přesunut (z 26. 1.) z dů-

vodu pozdějšího příjezdu Reverenda 
Marcose Orbita do ČR.

23. 2.   
PODSTATA ZDRA VÍ 
A NEMOCI – PhDr. Jiří 
Hřebíček, Irena Krásná
Příčiny nemocí, příčiny stárnutí bu-

něk, stáří není přirozeným stavem 
organismu, jak můžeme ovlivnit své 
zdraví a mládí, využití archebakterií a 
jejich přínos pro náš organismus. 

24. 2. v 17.00 
Beseda o zdravé výživě 
– „VÝŽIVA DĚTÍ“ 
– Ing. Jana Kaňáková 

3. 2. v 9.00 
POLOLETNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Od 9.00 hodin v hale ST SK JI, pod 

autobusovým nádražím. Pro neregis-
trované hráče; kategorie: do 11 let 
a 12-16 let. Startovné 30 Kč, nutné - 
vlastní pálka a přezutí.

3. 2. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Od 9.00 hodina v tělocvičně 

DDM JI, Brněnská 29. Počet hráčů 
2+1(+náhradníci). S sebou výzbroj a 
výstroj a přezutí. Kategorie: do 12ti 
let a 13-15 let. Startovné 30,-/hráč. 
Nutno se přihlásit do 1. 2. písemně 
nebo telefonicky – rychetsky@ddm.
ji.cz.

11. 2. ve 20.00 
TRA DIČNÍ PLES DDM JI
Pro všechny přátele, rodiče i širokou 

veřejnost. Od 20.00 hodin v sále So-
kola Bedřichov (Zezulkárna). Hud-
ba: APRIORI. Předtančení, kouzel-
ník, tombola. Rezervace vstupenek na 
DDM JI nebo napravnik@ddm.ji.cz. 

17. 2. v 15.00 
NETRA DIČNÍ TVOŘIVÉ 
PLSTĚNÍ A FILCOVÁNÍ
PRO MAMINKY S DĚTMI. 
Od 15.00 hodin na DDM JI, Br-

něnská 29. S sebou přezutí a pracov-
ní oděv. Jednoduché výrobky z vlny a 
plsti, materiál zajištěn. Přihlásit se do 
13. 2. - na DDM JI nebo melouno-
va@ddm.ji.cz

27. 2. – 2. 3. od 8.00 –16.00
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti školního věku je připraven 

pestrý program od 8.00 do 16.00 ho-
din. Zajištěna strava a pitný režim. 
Možnost účasti na táboře dle vybra-
ných dnů. Bližší informace na www.
ddm.ji.cz nebo na DDM JI. Přihlášky 
nejpozději do 15. 2. – hubena@ddm.
ji.cz

SPORTOVEC ROKU 2011 
DO 15 LET
Tradiční vyhlášení ankety jednot-

livců a kolektivů do 15 let. Do 10. 2. 
je nutno přihlásit jednotlivce a kolek-
tivy, kteří výrazně uspěli v r. 2011 ve 
svých sportovních odvětvích. Propo-
zice a přihlášku najdete na www.ddm.
ji.cz.  Posílejte na napravnik@ddm.
ji.cz; nutno přiložit foto na CD.

11. 2. v 15.00 
DĚTSKÝ MAŠKA RNÍ 
KA RNEVAL 
Na motivy pohádky Pejsek a kočič-

ka.
Hotel Gustav Mahler. 

28. 2. – 15. 5. v 16.30 
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY 
STOB
Jarní kurz probíhá každé úterý

4. 2. ve 20.00 
1. SPORTOVNÍ PRESTIGE 
PLES S RÁDIEM JIHLAVA
Účast přislíbili: 3 členné družstvo 

– Gloxi club TJ Sokol Bedřichov, vy-
stoupení moderní gymnastiky Jihla-
va, módní přehlídky – SUPŠ Helenín 
+ extravagantní módní přehlídka Da-
niely Lackové, taneční vystoupení – 
Fresh club, tombola – každý vyhrává, 
soutěže a další překvapení. Moderá-
tor a imitátor Petr Martiňák, večerem 
bude provázet moderátorka Rádia 
Jihlava Soňa Votrubová. K tanci hraje 
Apriori. 

5. 2. v 15.00 
SNĚHURKA  A SEDM 
TRPAJZLÍKŮ
Pohádka. Disco pro děti s taneční 

skupinou Fresh-Club Brtnice.

1. 2. v 19.00 
Yasmina Reza: KUMŠT
„Kumšt“ pojednává o problémech, 

které nevyhnutelně zajímají každého 
člověka. Přes svou hloubku však má 
velmi přístupnou a milou podobu pl-
nou lehkého humoru. V jedné z nej-
úspěšnějších her Divadla Na Jezerce 

hrají Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hru-
šínský. 

3. 2.    
PLES - Škola ekonomiky 
a cestovního ruchu 

9. 2. v 19.00 
SCREAMERS V PROUDU 
ČASU
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. 

10. 2.   
PLES - Gymnázium Jihlava 
- třídy 8B8 a 4B4 

11. 2. ve 20.00 
42. HORÁCKÝ BÁL 

15. 2. v 19.00 
LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM 
PETRA  MALÁSKA 
Komorní koncert naší nejpopulár-

nější zpěvačky, ve kterém zazní ty nej-
krásnější písně vybrané z lásky k hud-
bě, ale i divákům.

16. 2. v 19.00 
Wolfgang Amadeus Mozart:
DON GIOVANNI
Opera v nastudování Jihočeského 

divadla České Budějovice. Režisérem 
této „opery oper“ je držitel fi lmového 
Oscara Jiří Menzel. Nastudováno v 
italském originále. 

18. 2.   
PLES - Gymnázium Jihlava 
- třída 4F4 

24. 2.   
PLES - Střední odborná škola 
sociální u Matky Boží Jihlava 

Žižkova 15

19. 2. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE 
(De Facto Mimo)
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! 

Což samozřejmě neznamená, že neu-
vidí mnohem podivuhodnější věci. 
Kdo má pořádnou horečku, může na-
jít cirkus třeba pod postelí. Léčivá po-
hádka plná atrakcí a písniček. Možná 
přijede i sanitka! Loutky, hudba, dre-
zůra a režie: Martin Káca Kacafírek, 
Michal Šmidla Pokorný, Martin Skří-
tek Kolář a slonice Adéla ( Jiráčková).

20. 2. v 19.00 
PROBLÉMY - fi lmová premiéra 
(Filmová škola Zlín)
Premiéra vesnické sci-fi  o třech ka-

marádech a jejich netradičním pátrání 
po ukradené krávě. Do toho se připle-
te větší množství podomácku vyrábě-
né slivovice, nelegálně držených zbra-
ní a zakopaných příbuzných.Film 
podle povídky Andrzeje Pilipiuka. 
Hrají: Milan Šindelář, Zdeněk Junák, 
Petr Soumar, Zdeněk Dryšl, Jakub 
Škrdla, Zdeněk Dvořák. Režie: Any 
Beránková. 

22. 2. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
(De Facto Mimo)

29. 2. ve 20.00 
TY SYČÁCI & KVĚTY
Legendární kapelu Ty Syčáci v če-

le s Petrem Vášou není nutné dlouze 
představovat. V Jihlavě se představí v 
klasické tříčlenné sestavě se svým os-
trým a nekompromisním stylem. Ka-
pela Květy je nejtvrdší čajová kapela, 
nejhlučnější z tichých a nejostřejší z 
jemných. Nenechte si ujít výjimečný 
hudební večírek! 

Tyršova 12

Chlumova 3

Brněnská 29

U Větrníku 13


