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9. 11 v 17.00 
NA LIDOVÉ NOTĚ…
Dřeváček a Foerster
Koncert pěveckého souboru dopro-

vázeným folklórním souborem inspi-
rovaný lidovými písničkami.

Vstup 60/30 Kč.

11. 11. v 19.30 
FEJKA 
Cirkus Mlejn
Eliška Brtnická se vrací s novým 

představením, které v sobě spoju-
je akrobacii, rokenrol a překvapivě 
pokojové rostliny. Příběh dvou li-
dí, dvou snů a jednoho společného 
života aneb o tom, co se stane, když 
se budete chtít protáhnout kruhem 
a zašprajcnete se. Inscenace s využi-
tím vzdušné a párové akrobacie byla 
vytvořena ve spolupráci s fi nskou 
choreografk ou Ilonou Jäntt i a vznik-
la v rámci rezidencí v Helsinki City 
Winter Garden, v klubu Mlejn v Pra-
ze a v Divadle na cucky v Olomouci.

Vstup 160/50 Kč.

12. 11. v 10.00 
JIHLAVA MLUVÍ O VZDĚLÁVÁ-

NÍ IV.
Už čtvrté vydání konference, která 

se věnuje tématům výchovy a vzdělá-
vání. Dopoledne začneme přednáška-
mi o tom, proč je efektivnější vzdělá-
vat s respektujícím přístupem (R+R), 
o svobodných školách, o programu 
Začít spolu a Roli učitele v montesso-
ri škole. Po obědě proběhnou 3 prak-
tické workshopy: Hejného matemati-
ka na vlastní kůži, Emoční sebeobrana 
a Ochutnávka projektové výuky. Na 
večer chystáme besedu na velmi zají-
mavé a aktuální téma: 2. stupeň na 
montessori školách (zkušenosti ze ZŠ 
Na Beránku a ZŠ Jablonec). Besedy o 
2. stupni se budou účastnit nejen uči-
telé, ale i studenti 9. ročníku a dokon-
ce i ti, kteří už jsou nyní v 1. ročníku na 
SŠ. Můžeme se tedy poptat na to, jaký 
byl přechod, přijímačky atp. Vrcholem 
večera pak bude vystoupení Jaroslava 
Duška a jeho rozprava na téma výcho-
va a vzdělávání.

Vstup zdarma.

17. 11. v 16.00 
KLAUNIÁDA
Squadra Sua
Interaktivní groteska pro děti v podá-

ní tří klaunů.
Vstup 50 Kč.

18. 11. v 19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mimo
Pyžamový western pro ženy s dvě-

ma legendárními urostlými pistolní-
ky, jejichž touhu po svobodě nezasta-
ví ani mříže a koňské dávky opiátů. 
Kam se hrabou Robert Redford a Paul 
Newman… Taky komedie.

Vstup 90/70 Kč

20. 11. v 16.00 
KA ŠPÁREK A DRA K
De Facto Mimo
Loutková i hraná pohádka o tom, jak 

si Kašpárek dělal z krále kašpárky, o 
tom, co všechno Franta zvojtil a taky 
o tom, že není všechno rytíř, co je ple-
chové. Obnovená, umytá a vylepšená 
verze starší pohádky, tentokrát ve třech 
a s písničkami! Nejen pro děti od 5 let. 
Hrají: Adéla Grossmannová, Martin 
Kacafírek a Martin Kolář

Vstup 50 Kč.

21. 11. v 19.30 
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 

KOMUNISTY 
Stand-up
Ladislav Zibura se po úspěchu „40 

dní pěšky do Jeruzaléma“ vrací do 
jihlavského DIODu. Tentokrát se s 
ním můžete vypravit mezi buddhis-
ty a komunisty. Své putování zahájil v 
Himalájích, neprobádaných údolí čín-
ských řek a zapadlých nepálských ves-
nic. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí 
vysokohorskou

nemocí nebo zachraňuje lidský život, 
princ Ládík vším proplouvá s neoby-
čejnou lehkostí. Příběh jeho 1500 kilo-
metrů dlouhé pěší výpravy je svědec-
tvím o jednoduchosti života a půvabu 
svobody, u kterého se budete smát od 
začátku až do konce.

Vstup 140/120 Kč.

23. 11. v 17.30 
VEČER DRUHÝ: FC ROMA A 

DISKUSE ÚSPĚŠNÝCH
V rámci druhého vydání projek-

tu Rozpravy si promítneme fi lm FC 
Roma, který nás seznámí s hráči stej-
nojmenného fotbalového klubu, který 
se proslavil tím, že s ním ostatní klu-
by z rasových důvodů odmítali hrát. 
V druhé části večera se pak potkáme 
s úspěšnými osobnostmi jako je třeba 
zastupitel, herec a aktivista David Ištok 
a další.

 Vstup zdarma. 

25. 11. – 26. 11.   
JIHLAVA FASHION DAYS 2016
Po loňském prvním ročníku jsme 

se i letos spojili se studenty SUPŠ v 
Heleníně a připravili jsme dvou den-
ní trh zaměřený na současnou módu a 
design. V předvánočním čase chceme 
veřejnosti nabídnout možnost zakou-
pení netypických originálních dárků. 
Součástí programu bude i módní pře-
hlídka a společenský večer nebo knižní 
odpoledne. 

Vstup 20 Kč.

30. 11.  19.30 
SAT SANG - premiéra
ME-SA
První české uvedení tanečního pro-

jektu, který vznikl pro Studio tance v 
Banské Bystrici. Sat znamená pravda. 
Sang společnost. I toto představení je 
v přeneseném slova smyslu setkáním 
s pravdou, která vyvěrá  z improvizace. 
Dnešní svět je rozplánovaný na minuty 
a element nahodilosti je vnímán jako 
nebezpečí. Emotivní projekt je právě 
takovým vyrušením z permanentního 
stresu a ze strachů, které nás obklopují. 

Vstup 160/50 Kč.

4. 12. v 16.00 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Dům dětí a mládeže
Brněnská 670/46

12. 11. v 8.00 
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ
První ze série deseti turnajů Ligy 

mládeže Vysočiny v šachu. Již 22. Roč-
ník.

Hraný současně jako přebor kraje 
Vysočina mládeže v rapid šachu.

ZŠ Kollárova 30, Jihlava. Prezence 
8.00 – 8.50, zahájení 9.00.

Kategorie H 8, D 8 – H 16, D 16, 
hrací tempo 2 x 15 minut na partii.

Startovné 50,-; přihlášky na 
603325185 nebo widerlechner@cen-

trum.cz do 7. 11. 2016!
Možnost občerstvení, každou skupi-

nu musí doprovázet osoba starší 18 let.

17. 11. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ ČTVE-

ŘIC 
Tělocvična ZŠ Seifertova, Jihlava 

od 9.00 hodin. Sraz v 8.30 u boční-
ho vchodu do areálu – naproti Reiter-
mannovi. Počet hráčů  3+ 1 (+ náhrad-
níci).

Pro žáky – 1. Kategorie do 12 let, 2. 
Kategorie do 15 let.

Startovné 40,- za osobu. S sebou 
výstroj a halovou obuv.

Přihlášky: na telefonu 567303521 
nebo rychetsky@ddmjihlava.cz do 15. 
11.

19. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2016
Pěvecká a instrumentální soutěžní 

přehlídka hudebních žánrů.
Smyslem soutěže je vyhledávat a 

veřejně prezentovat dětské a mládež-
nické talenty.

Divadlo Na Kopečku Jihlava od 9.00 
hodin.

Nutno se přihlásit do 11. 11. 2016. 
Propozice a přihlášku najdete na 

www.ddmjihlava.cz; další informace 
na prokop@ddmjihlava.cz.

22. 11. v 15.30 
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ
16. ročník pro žáky základních škol 

a gymnázií.
Od 15.30 v DDM JI, Brněnská 46, 

účastnický poplatek 30,-
I. kategorie 5. Ročník a mladší, II. 

Kategorie 6. Ročník a starší.
Test z oblasti akvaristiky, teraristi-

ky, kynologie, chovu drobných hlo-
davců a praktické poznávání živoči-
chů.

Přihlášky na DDM JI, tel.: 
567303521 nebo rychtecky@ddm-
jihlava.cz do 18. 11.

Listopad  
MŮJ ZVÍŘECÍ MAZLÍČEK
Zábavné tvoření z keramické hlí-

ny. Soutěž je určena pro všechny 
členy ze zájmových keramických 
útvarů. Technika zpracování je libo-
volná.

Výrobky, označené jménem a ZÚ, 
odevzdávejte nejpozději do 2. 12. 
2016 na DDM JI – Iva Melounová.

3. 12. v 8.00 
MIKULÁŠSKÝ VOLEJBALO-

VÝ TURNAJ
24. ročník smíšených amatérských 

družstev – min. 2 ženy na hřišti.
Hala SK Jihlava, Okružní 2, Jihla-

va.
Prezence od 8.00, startovné 1. 

000,- za družstvo.
Přihlášky a propozice na www.

ddmjihlava.cz. Zasílat e-mailem do 
28. 11. Na napravnik@ddmjihlava.
cz.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

22. 11. v 18.00 
Klavírní koncert posluchačů kon-

zervatoře Brno – Koncertní sál 
ZUŠ.

23. 11. v 18.00 
Hudební večer – Koncertní sál ZUŠ

30. 11. v 18.00 
Klavírní koncertík – Koncertní sál 

ZUŠ

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

4. 11. v 18.00 
VŠECHNO JE JINAK
Slavnostní derniéra výstavy.                  

8. 11. v 18.00 
JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Představení luxusního vydání, nové-

ho překladu s ilustracemi.           

8. 11. v 19.00 
MODLITBA TAIZÉ
v kostele sv. Kříže   

20. 11. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN 
s hrami a malým divadýlkem

Senior Point
Palackého 26 

3. 11.  v  15.00 
PRA KTICKÉ RA DY NEJEN 

SENIORŮM a zdravotně postiženým 
osobám. 

Beseda s pracovníky Centra pro zdra-
votně postižené kraje Vysočina, o.p.s., 
ukázky kompenzačních pomůcek, ori-
entace a pomoc při jejich pořízení a 
používání. Zasedací místnost B 3.16, 
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava

9. 11. ve 14.00 
POLITICKO-BEZPEČNOSTNÍ 

SITUACE na Středním východě a její 
dopady na situaci v ČR. 

Mgr. Eduard Krainer. 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad, Žižkova 57, Jihlava

10. 11. v 15.30 
CVIČENÍ PRO SENIORY s cer-

tifi kovanou odbornicí Mgr. Pavlou 
Erbenovou. 

Brněnská 68, Jihlava (vedle Tesca). 
Jedná se o pravidelnou akci, která se 
koná každý měsíc. Prosíme o přihlašo-
vání účasti.

23. 11. ve 14.00 
PROCHÁZKA  PO MĚSTECH – 

Severní Itálie. 
Ak.mal. Vladimír Netolička 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad, Žižkova 57, Jihlava

23. 11. od 14.00 –16.00 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PER-

NÍČKŮ. Lektorka Hana Hošková. 
Senior Point, Palackého 26, Jihlava. 

Nutné přihlašování účasti!

29. 11. v 16.00 
NENECHTE HLADOVĚT SVŮJ 

MOZEK aneb správná výživa senio-
rů, s nutriční terapeutkou Jitkou Tur-
ňovou. 

OGV Jihlava, Masarykovo nám. 24, 
Jihlava

Family Point
Palackého 26 

15. 11.  od 15.30 –16.30 
TANEČKY S RA DKOU 
Taneční hrátky s říkadly pro děti ve 


