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4. 1.  v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI
Pravdivá komedie o lásce.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Hraje De Facto Mimo. Vstup 
90/70 Kč.

6. 1.  v 16.00
JAK ŠLI ZAJÍCI DO BETLÉMA
Jak napovídá již název této malé 

pohádkové komedie, hlavními po-
stavami jsou dva zajíci, Ušák a Lojza, 
které do Betléma vede hvězda Ko-
meta. Cestou potkají Tři krále, ale 
také zlého vlka Herodese, který jim 
chce cestu za novým králem Spasite-
lem překazit. Pojďme se podívat, jak 
vše dopadne.

Divadelní soubor Karla Čapka. 
Vstup 50 Kč.

11. 1.  v 19.30
SOUSEDI
Soubor Continuo. Vstup 150/80 

Kč. Sousedi je inscenace fyzického 
divadla se silnou výtvarnou poetikou 
a hudbou inspirovanou lidovými 
písněmi z Čech, Moravy, Slovenska 
a Gruzie. Je inscenací, ve které frag-
menty vzpomínek pamětníků ožívají 
a inspirují osudy našich postav.

12. 1. 
DĚTSKÝ KA RNEVAL

12. 1.  v 19.30
NOW! 
Soubor Continuo. Vstup 150/80 

Kč
Performerovo tělo, dech, hlas, slo-

va, zpěv jsou vystaveny konfrontaci 
s obrazem světa, na jehož vytváření 
se spolupodílíme. Co je silnější? To 
co kdesi uvnitř cítíme, co zažíváme 
na vlastní kůži, nebo to co se v nás 
na základě nekonečné řady vlivů po-
stupně formuje jako názor, postoj?

14. 1.  v 19.30
INTERVIEW S CELEBRITOU

Tyršova 12

Brněnská 54
20. 1. v 15.00
O KUBOVI ZE SMOLNÉ 
LHOTY
Pohádka pro děti na motivy Eliš-

ky Krásnohorské. Hraje Divadlo Na 
rozHRA NÍ Praha.

23. 1. v 8.30 a 10.00
PŘÍBĚHY Z POPELNIC
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ. 

Hraje Divadlo pro malý Praha.

24. 1. v 17.00 a 19.00
Jaroslav SAMSON Lenk
Písničky pro děti z večerníčků. 

28. 1. v 19.00
HAVAJ
Peklo i ráj uprostřed Tichého oceá-

nu! Diashow Martina Loewa.

VELKÁ SCÉNA
3. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
Ve hře světoznámého autora sledu-

jeme osudy tří manželských párů o 
třech po  sobě  jdoucích  vánočních  
svátcích,  kdy  se  tyto  páry  scháze-
jí  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“.                                                                            

L /3/

4. 1. 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 kožich. 
Místní zastupitelstvo je v rozkolu, je-
den je pytlák, druhý karbaník... Otáz-
ka, kdo má větší grunt, se po více než 
sto letech stala věčnou otázkou české-
ho veřejného života.

R /2/

5. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
E /2/

8. 1. v 17.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
Š /2/

9. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
D /2/

10. 1. v 19.00
K. Kessey - D. Wasserman: 
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutistic-
ké vládkyně psychiatrického ústavu, 
vrchní sestry Ratchedové, přerůstá v 
reálný protest proti neomezené moci 
a omezování každého člověka. Ro-
mán proslavil svým nadčasovým stej-
nojmenným fi lmem oceněným pěti 
Oscary Miloš Forman.

U /2/

11. 1. v 19.00
R. Cooney: RODINA JE 
ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně, a hlavně 

všem! To je zásada MUDr. Mortimera, 
kterou dodržuje, když se mu události 
vymknou z rukou. A důvod má oprav-
du zásadní. Dozvědět se před důleži-
tou vědeckou přednáškou, že má osm-
náctiletého syna, to by vyvedlo z míry 
každého trochu zodpovědného muže, 
obzvlášť když hrozí, že se jeho zákoni-
tá manželka může každou vteřinu se-
tkat s bývalou milenkou a matkou oné 
nečekané vánoční nadílky.

mimo předplatné

12. 1. v 10.00
L. Caroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

vá 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 objeví v našich 
snech. Kam taky jinam by mizely. Ma-
jí tam sice jiná pravidla, i čas tam běží 
trochu jinak, ale to pochopí každý, 
kdo trochu sní.

mimo předplatné

15. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
J /3/

16. 1. v 17.00
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.

mimo předplatné

17. 1. v 17.00
T. Pratchet - 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 nepředstavitelné a 
neodolatelné komedii se však do krá-
lovské politiky Zeměplochy zamícha-
jí tři hodné čarodějky, které chtějí, aby 

na trůn usedl ten správný král...
mimo předplatné

18. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
C /3/

19. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
G /3/

21. 1. v 10.00
L. Caroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
mimo předplatné

22. 1. v 17.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
M /3/

23. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
KV /3/
24. 1. v 19.00
BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Zadáno/Kraj Vysočina

25. 1. v 19.00
B. Comden - A. Green: ZPÍVÁNÍ V 

DEŠTI
mimo předplatné

26. 1. v 19.00
K. Kessey - D. Wasserman:
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
B /3/

29. 1. v 19.00
A. Ayckbourn:
VESELÉ VÁNOCE!
H /3/

30. 1. v 17.00
L. Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
mimo předplatné

31. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
F /3/

MALÁ SCÉNA
7. 1. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: OSTŘE 
SLEDOVANÉ VLAKY
Divadelní podoba slavné novely Bo-

humila Hrabala, kterou proslavil osca-
rový fi lm Jiřího Menzela.

Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu.  

mimo předplatné

14. 1. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím dosta-
tek radosti a potěšení dětem i dospě-
lým.                 

mimo předplatné

24. 1. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
mimo předplatné

17. 1. v 17.00
AYURVÉDA 
S IVANOU GEORGIEVOVOU
Přednáška, vstup 70 Kč.

21. 1. v 17.30
SLAVNÍ RODÁCI VYSOČINY
Interpretace skladeb slavných ro-

dáků z Vysočiny, bratrů Vranických 
a Františka Kramáře v živém podání 
Smyčcového tria Gideon - hudební 
pořad.

24. 1. v 17.00
ARMÉNIE, GRUZIE
Cestopisná beseda s promítáním - 

podruhé s Milanem Šťouračem.

31. 1. v 17.00
PO STOPÁCH IMUNOLOGIE
Imunitní systém jako základní 

vlastnost živých organismů. Před-
náška jse blíže zaměřena především 
na evoluci imunitního systému, jeho 
podoby, hlavní mechanizmy a široké 
spektrum jeho funkcí: Mgr. Pavlína 
Opatová - AV České Republiky. Pro-
jekt: Věda všemi smysly.


