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10. 3.  18.30 
„MOUDRÁ A ZDRA VÁ ŽENA“ 
Večerní rozjímání v knihovně s 

IVOU GEORGIEVOVOU.
Pořad v rámci volného cyklu „Večer s 

mojí knihovnou“; Vstupné 180,-

11. – 12. 3.   
KLAUNI S DOBRÝM SRDCEM - 

akce v rámci dobrovolnického projek-
tu Nebojme se vnímat stáří.

Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-
manna 22.

Děti, čtenáři knihovny, stráví páteční 
noc v knihovně, kde pro ně bude při-
pravený program plný čtení, her a zába-
vy. Celý večer bude spjatý se Zdeňkem 
Svěrákem, který oslaví v březnu 80. 
narozeniny, a soutěžní formou se děti 
dostanou do světa pohádek a balad s 
knihami Tři bratři a Kytice. Druhý den 
dopoledne se děti, Klauni s dobrým 
srdcem, vypraví na Oddělení geriat-
rické a následné péče Nemocnice Jih-
lava, kde jako dobrovolníci zpříjemní 
čas pacientům tohoto oddělení. Pro 
pacienty si děti připraví vystoupení a 
dárky. 

17. 3.  17.00 
„VÝZNAMNÉ STŘEDOVĚKÉ 

KRONIKY“ 
Přednáška MGR. LENKY ŠIMO 

představí nejdůležitější kroniky stře-
dověku s důrazem na Vysočinu

Podrobně také o kronikách z obdo-
bí Karla IV., jehož výročí (700 let od 
narození) letos slavíme.

22. 3.   
ČTEME HROU S MRA VENČÍ 

UKOLÉBAVKOU - zábavné odpo-
ledne pro děti od 2 - 5 let.

Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-
manna 22.

Pro děti a jejich maminky bude při-
pravený program inspirovaný tvorbou 
Zdeňka Svěráka. Čtení s Mravenčí 
ukolébavkou, tanečky a další hry pro 
děti.

24. 3.  17.00 
„TUVA“ 
Diashow o horách, pastevcích 

a šamanech – přednáší TOMÁŠ 
KUBEŠ.

Divadla

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA

1. 3.  10.00 
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů  
pohádka
Klasická pohádka o princi, který se 

vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princezny, 
utkat se s drakem a především sám se 
sebou… Pohádka o hrdinství bez vel-
kých gest a slov, o tom, že právě outsi-
der  může  být  „velký člověk“  -  velký 
duchem a srdcem.  mimo předpl.

2. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších a 

nejhranějších současných francouz-
ských dramatiků se ocitneme v tajem-
ném hotelu - mezi světem živých a 
mrtvých. Všichni jsou v tomto „hote-
lu“ ve stejném postavení a na stej-
né startovní čáře. Podaří se jim vrátit 
zpátky na zemi a pokračovat v novém 
poznání?

Vtipná a brilantně napsaná hra, která 
nás nutí k zamyšlení, jaké životy vlast-
ně prožíváme, jaké máme vztahy ke 
svým blízkým i sami k sobě. D/4

4. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
K/4

5. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se najednou v poschodí 
nad kadeřnictvím stane vražda, jedi-
nými pozorovateli a svědky jsou divá-
ci v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

G/4

8. 3.  17.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
M/3

9. 3.  10.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

10. 3.  10.00 
Molière: Lakomec
komedie
Molièrova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinily otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, 
že ztrácí svou lidskost, radost i lidskou 
pospolitost, je bezesporu i v dnešní 
době velmi živá. 

mimo předpl.

11. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky C/4

12. 3.  16.00 
Pohádky na schodech  
HERCI Horáckého divadla  čtou 

DĚTEM a jejich dospělým ve foyer 
Velké scény. 

Foyer VS

12. 3.  19.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to 

rád horké
muzikál
Příběh plný komických situací a vtip-

ných dialogů začíná ve chvíli, kdy se 
dva nezaměstnaní muzikanti nedopat-
řením stanou svědky vyřizování účtů 
dvou mafi ánských gangů. Aby unikli 
pronásledování, odjedou s dívčí kape-
lou na Floridu - jak jinak, než převle-
čeni za dívky. Rozjíždí se kolotoč plný 
bláznivých situací.

mimo předpl.

15. 3.  19.00 
Molière: Škola žen
Divadlo F.X.Š. Liberec
komedie
Stárnoucí pan Arnolf dlouho odmí-

tá stát se podváděným manželem, 
nakonec však přece zatouží po sňat-
ku – svou ženu si chce ovšem nejprve 
sám vychovat. Své schovance chystá 

budoucnost po svém boku a osobně se 
jí stará o důsledně ctnostnou výchovu. 
Život se ovšem řídit nedá (tím méně 
ženy), a tak všechno dopadne docela 
jinak… 

X/4

16. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

17. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
T/4

18. 3.  19.00 
M. Coonex: Habaďůra
komedie
Situační komedie ze současnosti o 

tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 

mimo předpl.

19. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia
antické drama
Mocná kouzelnice a královská dce-

ra Médeia zradila pro lásku k Iásonovi 
svou rodinu i vlast. Když se pak sama 
stává oklamanou a zrazenou, uchýlí se 
k pomstě nejvyšší…Antický svět ve 
své jednotě a celistvosti řešil překro-
čení řádu a porušení etických hodnot 
ještě absolutně a nekompromisně.  
Režisérka Eva Herajtová je zároveň 
autorkou úpravy textu. Její zpracování 
je důkazem, že více než 2.500 let sta-
rá hra je stále aktuální a vhodná  pro 
moderní divadlo. 

Premiéra P/5

21. 3.  10.00              
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
mimo předpl.

21. 3.  17.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to rád 

horké 
mimo předpl.

22. 3.  17.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma svě-

ty 
Š/4

23. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
KV/5

24. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
F/4

29. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
J/4

30. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
O/4

31. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
L/4

MALÁ SCÉNA

3. 3.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné 
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. V 

úvodu hry zastihneme pětici starých 
žen kdesi v New Yorku na lavičkách v 
parku. Stařenky probírají témata, při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo se 
vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.

7. 3.  19.30 
Improvizace 
mimo předpl.

14. 3.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky
pohádka
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví příběhy 
o tom, Jak si pan Chrysler koupil  šofé-
ra, O Plivníkovi, O princezně, která se 
nesmála, nebo pohádku Účetní a víla.

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

14. 3.  19.30 
JAZZJOINT
Jazz/Havlíčkův Brod
Volné sdružení ortodoxních zastán-

ců skupinového jazzu. Společná je jim 
náklonnost ke všem odnožím jazzu, 
jakož i dalším příbuzným stylům, chuť 
improvizovat, a hlavně radost z hraní. 

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 
nemocnice, Brněnská 54 

3. 3. – 4. 3.  19.00 
KA MČATKA  - poloostrov sopek
Digitální diashow Martina Loewa.
Divokým krajem tajgy, tundry a špi-

čatých vulkánů. Krátery s jezírky, lávo-
vá pole i dýmající gejzíry.

7. 3.  19.00 
TOU TOU 
Francouzská komedie v režii Petra 

Soumara.
Pořádá a hraje DS NaKop Tyjátr Jih-

lava.

9. 3. – 10. 3.  19.00 
HOP TROP
Dvojkoncert v rámci pořadu „ Zpívá-

ní se Sampajem“. 
260 Kč předprodej, 300 Kč na místě. 

Předprodej Ráj spánku, Žižkova 10.
Vstupenky na 10. 3. v prodeji až po 

naplnění kapacity sálu 9. 3.

16. 3.  19.00 
DAR Z NEBES 
Příběh radosti, který začal slzami. 

Pořádá a hraje Léčivé divadlo Gabrie-
ly Filippi.

23. 3.  19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert s Robertem Křesťanem.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

5. 3.  10.00 
Bunkr plný VODNÍKŮ 
Veselé vodnicko-hastrmanské před-

stavení s písničkami.

12. 3.  10.00 
Kdo si hraje, NEZLOBÍ
Písničky a soutěže pro malé i velké.


