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13. 10. v 17.00 
ČERNÁ HORA
Přednáška a promítání cestovate-

le Davida Hainalla

19. 10. v 15.00 
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé. 

Akce v oddělení pro děti a mládež

20. 10. v 17.00 
PODZIM
Ideální čas na přípravu zimních 

přírodních léčiv.
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou; vstup 
70,-

31. 10. v 14.00 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
aneb Podzim nám přináší nové 

příběhy – pojďme si je
společně číst a také trochu sou-

těžit
Pro pozvané dětské kolektivy, 

otevřené veřejnosti.
Akce v oddělení pro děti a mlá-

dež

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA
1. 10.  v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské
Komedie
Svět reálných lidských vztahů 

viděný typickým pohledem Woo-
dy Allena. Hra, která s nadhledem 
vypráví o lásce, sexu, vášni a nevě-
ře… S úsměvem 

a nadsázkou nahlíží Woody Allen 
v této komedii naše citová dobro-
družství. 

G/1

2. 10.  v 15.00  
V. Zajíc: Kocour v botách
Rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. 

Odpolední představení začínáme 
hrát před divadlem, dopolední ve 
foyer. 

mimo předplatné

4. 10. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 

mimo předplatné

5. 10. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

O/1

7. 10. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 

mimo předplatné

8. 10. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

B/1

10. 10. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 

mimo předplatné

11. 10. v 17.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

Š/1

12. 10. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

KV/1

13. 10.  v 17.00
Eurípidés: Médeia
Antické drama
Mocná kouzelnice a královská 

dcera Médeia zradila pro lásku k Iá-
sonovi svou rodinu i vlast. Když se 
pak sama stává oklamanou a zraze-
nou, uchýlí se k pomstě nejvyšší… 
Antický svět ve své jednotě a celist-
vosti řešil překročení řádu a poruše-
ní etických hodnot ještě absolutně 
a nekompromisně. 

mimo předplatné

14. 10. v 19.00 
M.O. Štědroň: Velvet Havel
Orson Štědroň se nechává vol-

ně inspirovat Havlovým životem i 
tvorbou a s humorem a sobě vlast-
ní zkratkou pojednává o něm, jeho 
okolí i o nás samotných. Forma 
představení vycházející z hudby 
dává šanci uchopit toto nelehké a 
ožehavé téma jedné z největších 
českých osobností s nadhledem a 
s vysokou mírou originality. Autor 
vychází z řady autentických dobo-
vých materiálů a nejnovější fakto-
grafi cké literatury.  

Divadlo Na zábradlí

15. 10. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek 
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál
Stejně jako ve slavném filmu se 

i na jevišti setkáme s detektivem 
Nickem Carterem (Richard Vokůr-
ka), Komisařem Ledvinou (Petr 
Soumar), Rupertem von Kratzmar 
( Jakub Škrdla) a Květuškou (Vla-
dimíra Vokůrková). Nicméně 
v našem muzikálu bude možná 
všechno jinak. Každopádně insce-
nátoři slibují, že do Jihlavy vrátí 
tramvaj! PREMIÉRA

P/2

17. 10. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brousek 
Adéla ještě nevečeřela 
A/2

18. 10. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 

mimo předplatné

18. 10. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brousek 
Adéla ještě nevečeřela 
J/1

19. 10. v 10.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy 

komedie. V kadeřnickém salónu 
Splašené nůžky pracuje svérázný a 
zábavný personál. Když se najed-
nou v poschodí nad kadeřnictvím 
stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha. 
mimo předplatné

19. 10. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

D/1

21. 10.  v 10.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie 

mimo předplatné

21. 10.  v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

R/1

22. 10. v 16.00 
Pohádkové čtení na schodech 

foyer VS

22. 10. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brousek 
Adéla ještě nevečeřela 
mimo předplatné

25. 10. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek 
Adéla ještě nevečeřela 
H/2

26. 10.  v 19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh
Náhlá a prudká láska dvou mla-

dých lidí ze znepřátelených rodů, 
kterou je potřeba prožít intenziv-
ně a naplno - co kdyby zítra bylo 
najednou všechno jinak. 

mimo předplatné

27. 10. v 19.00
W. Allen: Sex noci svatojánské 

U/1

31. 10. v 19.00 
E. Schmitt: Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších 

a nejhranějších současných fran-
couzských dramatiků se ocitneme 
v tajemném hotelu - mezi světem 
živých a mrtvých. Vtipná a brilant-
ně napsaná hra, která nás nutí k 
zamyšlení, jaké životy vlastně pro-
žíváme, jaké máme vztahy ke svým 
blízkým i sami k sobě. 

mimo předplatné

MALÁ SCÉNA
24. 10. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Nevhodné do 15 let!
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 probí-
rají témata, přiměřená jejich věku a 
duševnímu rozpoložení, ale zvolna 
v nás začíná sílit podezření, že titul 
Nejstarší řemeslo se vztahuje právě 
k nim… mimo předplatné

Dětské karnevalové

 divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava

 – Horní Kosov

1. 10.  v  10.00 
ZDRA VÉ POHÁDKY 
... a taky vitamínové písničky

8. 10.  v  10.00 
Co je všechno na DRA KA  
Vesele o podzimu

15. 10.  v 10.00 
ČUNDR JEŽEK SHOW
Tentokrát ve stylu country

22. 10.  v 10.00 
Pojďme si hrát na DIVADLO
…aneb divadlo je Když …

29. 10.  v 10.00
BUNKR PARÁDA  
Zábavné písničkové představení

Dům kultury
 Tolstého 2

1. 10.  v 19.00 
Richard Alfi eri: ŠEST TANEČ-

NÍCH HODIN V ŠESTI TÝD-
NECH

Divadlo UNGELT Praha.
Světově proslulý divadelní hit. 

Madame Lily Harrison si najme 
Michaela Minett iho, aby ji naučil 
swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a 
moderní tanec.

Hrají a tančí: Chantal Poullain a 
Pavel Kříž - vítěz StarDance 2010.

Vstupné 320 Kč, 350 Kč na místě

2. 10. v 10.00 
PÍ-SNI-ČKO-VÁ-NÍ
Divadelní skládanka pro malé i 

pokročilé!
Magdalena Reifová a Petr Vacek 

vás pobaví v divadelním představe-
ní plném veselých scének a písniček, 
určeném všem divákům od tří let.

Vstupné 160 Kč

2. 10.  v  19.00 
Giuseppe Verdi: RIGOLETT O
Severočeské divadlo opery a baletu 

Ústí nad Labem.
Nejslavnější Verdiho opera. Vstup-

né 270 Kč

4. 10.  v 19.30 
VLADIMÍR VEIT
„Otec českého folku.“ Český písnič-

kář, zakládající člen sdružení Šafrán.
Z projektu Malá scéna DKO. 

Vstupné 140 Kč

7. 10.  v  17.00 
CINE TUBE
Promítání studentských fi lmů.
Vstupenky je možné zakoupit pou-

ze na htt p://vstupnik.cz
10 dní před akcí se vstupné 99 Kč 

zvýší na 119 Kč

11. 10. v 19.00 
CONCERTINO LENKY FILI-

POVÉ
Tento hudební projekt navazuje na 

vydání klasického kytarového alba 
Concertino III. V tomto koncertu, 
který je věnovaný celé řadě úprav 
věhlasných skladeb pro klasickou 
kytaru, zazní i úpravy lidových písní, 
šansonu, ukázky keltských skladeb i 
největší hity umělkyně. 

Vstupné 350 a 320 Kč

14. 10. ve  20.00 
TANČÍRNA tentokrát MODRÁ
Účinkují: 
ZATRESTBAND Petra Píši, PET-

RA  ERNYEI QUARTET
Vstupné 299 Kč

17. 10. v 18.00 
PRODLOUŽENÁ
Účastníci podzimních kurzů tan-

ce mají vstup zdarma, pro veřejnost 
stojí vstupenka 80 Kč

18. 10.  v 19.00 
Fabrice Roger-Lacan: ANI SPO-

LU, ANI BEZ SEBE
Divadlo KA LICH
„Svižně šlapající inscenace s doko-

nalým hereckým partnerstvím, kte-
rá se divákům nepodbízí, ale baví je 


