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2. 12. v 19.00 
MILENCI Z BEDNY 
Divadelní představení podle 

L.Aškenazyho. Pořádá a hraje DS 
INKOGNITO při SŠOS v Jihlavě.

4. 12. ve 13.30 
Důchodci PL Broukoviny 
DS Studánka

6. 12. v 17.00 
V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
Pořádá ZUŠ Jihlava - taneční oddě-

lení 

7. 12. v 19.30 
Pavel ŽALMAN Lohonka
Koncert.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
4. 12. v 19.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist i 
ambice, ale také nevděk k těm, kteří 
nasazovali svůj život ve válce. Začíná 
se psát latinkou namísto kurentem, 
kdosi neznámý hrozí žhářstvím a ve 
vesnici zuří boj o ponocenský ko-
žich. Místní zastupitelstvo je v roz-
kolu, jeden je pytlák, druhý karba-
ník... Otázka, kdo má větší grunt, se 
po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života. 
H /2/

5. 12. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky.  

mimo předpl.

6. 12. v 19.00 
K. Kesey - D. Wasserman:  
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl ik-
tu pacienta McMurphyho a abso-
lutistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, 
přerůstá v reálný protest proti neo-
mezené moci a omezování každé-
ho člověka. Román proslavil svým 
nadčasovým stejnojmenným fi lmem 
oceněným pěti Oscary Miloš For-
man. 

F /2/

8. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE! 
PREMIÉRA 
Ve hře světoznámého autora sle-

dujeme osudy tří manželských pá-
rů o třech po  sobě  jdoucích  vá-
nočních  svátcích,  kdy  se  tyto  
páry  scházejí střídavě u každého z 

nich. Hra má kromě vynikajících 
komických situací i hlubší smysl, 
neboť život postav se řídí rčením 
„Jednou jsi dole, jednou nahoře“.                                                                            
P /3/

10. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE! 
A /3/

11. 12. v 18.00 
KONCERT HUDBY HRA DNÍ 
STRÁŽE 
zadáno

13. 12. v 19.00 
K. Kesey - D. Wasserman:  
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM 
T /2/

14. 12. v 19.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI 
mimo předpl.

15. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!           
B /2/

17. 12. v 17.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!                                               
mimo předpl.

18. 12. v 10.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI
zadáno

19. 12. v 10.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v 
díle setkáváme. V této nepředstavi-
telné a neodolatelné komedii se však 
do královské politiky Zeměplochy 
zamíchají tři hodné čarodějky, které 
chtějí, aby na trůn usedl ten správný 
král... 

zadáno

20. 12. v 9.30 
L. Carroll:  ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem... 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-
jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní.  

zadáno

21. 12. v 9.30 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 

fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. 

zadáno

22. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
zadáno

28. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!                          
K /3/

29. 12. v 19.00 
KONCERT
Voxtet a Big‘O‘Band s J. Křížem
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
1. 12. v 19.30 
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
PREMIÉRA . Divadelní podoba 

slavné novely Bohumila Hrabala, 
kterou proslavil oscarový fi lm Jiřího 
Menzela. Tragikomedie tělesného a 
lidského dospívání Miloše Hrmy na 
malém středočeském nádraží v ob-
dobí protektorátu.  

mimo předpl.

12. 12. v 19.30 
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY      
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22 

7. 12. v 19.00 
Cyklus autorských čtení: 
JAROSLAV ERIK FRIČ & PEPA 
KLÍČ (violoncello)
Vstup zdarma.

11. 12. ve 20.00 
Promítání dokumentu: 
ERIK SCHMITT  - SOLARTAXI
Vstup zdarma.

21. 12. v 19.00 
DADA 
Happening. Vystoupí Kryštof Če-

řovský, Aleš Kauer, Petr Válek, Jarda 
Plvan, Tom Hron, Jiří Šolomoun, 
Lumíra, Marek M. Hnatiak. Součástí 
happeningu bude vernisáž Petra Vál-
ka (jeho výstava potrvá do 31. ledna 
2013). 

Vstup zdarma.

5. 12. od 10.00 - 17.00 
VÁNOČNÍ INSPIRA CE 
Autorské výstavy řemeslných pra-

cí a prodej výrobků - E. Řezníčko-
vá - dekorativní perník, D. Partyko-
vá - vizovické pečivo, I. Hedbávná 
- výšivky a krosienka, D. Kuřinová 
- vánoční dekorace, Keramika z fary 
- Ivana Pruknerová, Jihlava, I. Geor-
gievová - ayurvédské čaje, v  16.00 
- prezentace knihy Jídlem ke zdraví. 
Vánoční dětská dílna - hravé odpo-
ledne pro děti a rodiče - od 12.30 do 
17 hodin na dětském oddělení - vý-
stavka prací.

6. 12. v 17.30 
„VELKÁ CITOVÁ INVESTICE“ 
Vánoční recitál malířky a spisova-

telky Bohumily Sarnové Horkové k 
životnímu jubileu a pracovnímu oce-
nění.

13. 12. v 17.00 
„VÚDÚ - ZÁPADNÍ AFRIKA “ 
Cestopisná beseda s promítáním 

Tomáše Kubeše. Kouzla, čarodějové 
a tajemné kulty jsou poutavým pří-
během o Západní Africe a jejím ta-
jemstvím. 

3. 12. - 29. 12. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ 

a ZŠ ve vestibulu radnice u hlavního 
vchodu. Otevřeno dle provozní do-
by radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

4. 12. - 29. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY 
- jak je zdobí zajímavé osobnosti
Výstava ozdobených stromečků 5 

zajímavými osobnostmi (ženami) 
dle jejich zvyklostí ve vestibulu rad-
nice - předprodej jízdenek MHD. 
Otevřeno dle provozní doby.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

5. 12. - 14. 1.  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1

7. 12. - 27. 1.  
OBR V JIHLAVĚ 
Výstava aktuální malířské tvorby 

pěti mladých výtvarníků skupiny 
OBR. Vernisáž 6. 12. 2012 v 17.0 
hodin. 

OGV, Komenského 10

7. 12. - 6. 1.  
BETLÉMY A STARÉ HRA ČKY 
Vánoční výstava historických i au-

torských betlémů z různých materi-
álů doplněná historickými hračkami. 
V týdnu od 17. - 21. 12. budou vý-
stavu provázet ukázky tvorby starých 
řemesel - zdobení perníčků, vyřezá-
vání ze dřeva, paličkování, pletení 
z pedigu, výrobky ze slaného těsta, 
fi gurky ze šustí - v podání místních 
řemeslníků-umělců s možností vy-
zkoušet si vlastní šikovnost a zakou-
pení řemeslných výrobků. 

Jihlavské terasy, Havlíčkova 30 

8. 12. - 1. 2.  
JANA BRTNICKÁ 
- HARMONIE BAREV
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

14. 12. - 3. 2.  
JIŘÍ JUN 
Výstava malířsky propracovaných 

kreseb rodáka ze Světlé nad Sázavou 
žijícího na Karlovarsku. Vernisáž 13. 
12. 2012 v 17.00 hodin. 

OGV, Masarykovo nám. 24


