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manželka, protivná švagrová, lako-
má tchýně, jedna ze dvou rozpus-
tilých dcer, nebo nová služebná? 
Uvidíte. Rezervace vstupenek na 
tel. čísle 733 781 291 Anna Korba 
Vanacká nebo na mailu: nartdan-
ceschool@gmail.com.
Vstup 100 Kč

9. 1. v 19.30
TURNOVÝ HÁJ
Husa na provázku (Síla ženy)
Další z představení projektu Síla 

ženy je inspirované texty hudebnice 
a spisovatelky Evy Turnové. 
Vstup 280/200 Kč

11. 1. ve 20.00
PECHAKUCHA NIGHT vol. 12 

// Fuck-up
První vydání PechaKucha Night 

v roce 2019 vás zavede na tenkou 
půdu. Tématem bude totiž „fuck 
up“, průšvih, kalamita. Tentokrát se 
přednášející nebudou chlubit svými 
úspěchy, ale podělí se o situace, kdy 
jim nebylo úplně do zpěvu. Chybět 
nebude ani prezentace o průšvizích 
a kalamitách naší celé civilizace.
Vstup 120/150 na místě

15. 1. – 16. 1. v 10.00 a 8.30, 10.00
LUCKY LUKE
Toymachine
Nová loutková pohádka od Toy 

Machine na kovbojské motivy. Di-
vadlo Toy Machine se zaměřuje 
na loutkové a objektové divadlo. 
V našich představeních vám bude-
me před zraky rozehrávat obyčejné 
předměty denní potřeby, ale záro-
veň se vždy rádi odpíchneme od 
tradičního přístupu. Česká republi-
ka byla velkou loutkovou velmocí, 
kdy se nad loutkami přemýšlelo, a 
my bychom byli rádi, kdybychom 
se k tomu zase mohli vrátit. Pro děti 
od 5 let.
Vstup 35 Kč

16. 1. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Další repríza zbrusunové hry sou-

boru De Facto Mimo. Vědecko-fan-
tastická stereotypická travestie pro 
několik mužů a všechny ženy. Po-
doby a proměny mužství a ženství 
postavené na hlavu, obrácené na 
ruby a vypuštěné bezostyšně přímo 
do diváků. Hrají: Jakub Vyvážil, Jiří 
Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří Šalo-
moun, Markéta Sokolová, Markéta 
Ketnerová, Kamila Koubová, Mi-
chal Kouba, Martin Kolář, Martin 
Kacafírek, Markéta Holoubková, 
Adéla Grossmannová a Klára Eng-
lišová. Představení je přístupné od 
15 let.
Vstup 100/80 Kč

18. 1. v 19.30
VELKÁ CESTA DOMŮ
Dan Přibáň a trabanti
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, 

jak jsme dojeli z Indie přes Banskou 
Bystrici do Prahy a mimochodem při 
tom objeli svět! Prach, bahno, olej, 
krev, kalašnikovy, plameny autogenů 
a hlavně to nebrat celé moc vážně! 
Jedna z nejúspěšnějších cestovatel-
ských show opět v Jihlavě. Vstupen-
ky na smsticket.cz.
Vstup 170 Kč

19. 1. ve 20.00
THE SHADOWPLAY, STP – 

House Dynasty a POP 
Koncert jihlavské kapely The Sha-

dowplay a jejich souputníků na elek-
tronické scéně. 
Vstup 120 Kč

25. 1. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo. Činohra. Vstup 

100/80 Kč

26. 1. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
pořádá o.s. Slunce
Oblíbený Bleší trh na prknech DIO-

Du.
Vstup zdarma

30. 1. v 19.30
SOUMRAK
Kino DIOD
Nový film oscarového režiséra 

Lászla Nemese (Saulův syn) nás za-
vede do Budapešti na počátku dva-
cátého století. 
Vizuálně působivé historické dra-

ma sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, 
která přijíždí do maďarské metro-
pole poté, co strávila dospívání v 
sirotčinci, a náhle je konfrontována 
s vlastní minulostí a temným tajem-
stvím obestírajícím její rodinu. Iris 
touží stůj co stůj získat práci v pod-
niku na výrobu luxusních klobouků, 
který kdysi patřil její rodině, noví 
majitelé jsou však z jejího náhlého 
návratu vyděšení. 
Přízračná, dusivě snová atmosféra 

předválečné Budapešti rezonuje s 
úzkostí hrdinky i umírající rakous-
ko-uherské říše.
Vstup 90\60 Kč

ZUŠ Jihlava 

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

8. 1. v 16.30
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA 
Na podporu Tříkrálové sbírky Cha-

rity ČR.
Kostel sv. Jakuba Většího

23. 1. 
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ

Dům dětí a mládeže 

Brněnská 46,  
tel. 567 303 521,  

e-mail: ddmjihlava@ji.cz, 
www.ddmjihlava.cz

13. 1. ve 14.00
KARNEVAL 
Tradiční dětský karneval DDM Jih-

lava. Bohatý program plný her, sou-
těží a taneční zábavy. Koná se v Děl-
nickém domě od 14 hodin.
Program zajišťuje Dětské karneva-

lové divadlo Ježek. Vstupné děti od 
3 let 40 a dospělí 50 Kč.
Předprodej od 7. ledna 2019 od 

8:00 do 18:00 v DDM Jihlava
Těšíme se na všechny kostýmy, pře-

vleky i masky. 
Více informací na webu DDM Jihla-

va: www.ddmjihlava.cz

Family a Senior Point

Palackého 26,  
tel. 564 602 445, 605 660 445,  

e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com,  
jihlava@familypoint.cz, 

www.jihlava.familypoint.cz 
Na všechny akce je třeba se předem 

přihlásit osobně nebo  
na tel. 605 660 445, případně emailem:  

jihlava@familypoint.cz.

15. 1. v 15.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti 

2,5 – 6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkadly a 

překážkovou dráhou: 15. 1. 2019 od 
15.30 do 16.30 hodin, SŠ TRIVIS 
Jihlava, Brněnská 68. Přihlašování 
nutné!

16. 1. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti: 16. 1. 2019 od 9.30 do 
11.30 hodin, FP Jihlava, Palackého 
26. Přihlašování nutné!

31. 1. v 15.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ 

PLANETY 
Cestovatelská přednáška Ing. Vladi-

slava Jirouška s promítáním přírod-
ních krás naší Země: 31. 1. 2019 od 
15 hodin v Oblastní galerii Vysočina, 
Masarykovo nám. 24 (dolní část)

7. 2. v 15.00
NESPECIFICKÉ PORUCHY 

CHOVÁNÍ
Přednáška pana doktora Martínka - 

přednáška se koná 7. února 2019 od 
15 hodin na Krajském úřadě Jihlava 
v kongresovém sále. Přihlašování je 
nutné!

Centrum pro rodinu Vysočina 

Chlumova 3,  
tel. 739 247 357,  

e-mail: krejcova@centrumrodin.cz, 
www.centrumrodin.cz

8. 1. v 17.00
NEGATIVNÍ EMOCE
Zajímá Vás, co jsou to emoce a k 

čemu vlastně slouží? Pedagog Mgr. 
Iveta Pejchalová Vám prozradí, zda 
jsou negativní emoce škodlivé, a jaký 
vliv mohou mít pozitivní emoce na 
náš život.  
Přednáška je zdarma, předem je 

nutné se přihlásit na www.cent-
rumrodin.cz. Po předchozím ob-
jednání hlídání na webu je zajištěno 
bezplatné hlídání dětí.

Zoo Jihlava

Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  
www.zoojihlava.cz

3. 1. v 17.00
KORSIKA – toulky ostrovem hor 

a krevní msty
Průvodcem povídání o  nejhorna-

tějším středomořském ostrově nám 
bude cestovatel a dobrodruh Milan 
Jána. Vstupné 40 Kč.
Klubový večer v Centru Podpo-

VRCH v Zoo Jihlava

Do 21. 3. v 9.30
HRÁTKY PODPOVRCHEM pro 

malé děti
Každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 11 

hodin, cena 30 Kč
Hrátky pro rodiče s dětmi ve 

vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
doporučený věk 3-6 let (nutný do-
provod dospělé osoby), přezůvky 
s sebou.
Nutná rezervace na www.zoojihlava.

cz vždy den předem od 14 hodin.
Více informací na vankova@zoojih-

lava.cz, nebo tel. čísle 567 573 774

KINO DUKLA 

Jana Masaryka 20,  
tel. 731 989 428,  

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, www.
kinodukla.cz, www.facebook.com/

KinoDukla

2., 6. a 20. 1. v 15:00, 4. a 13. 1. 
v 17:00, 9. 1. v 17:15, 12. 1. a 2. 2. 
v 15:30
Čertí brko
Pohádka, komedie / ČR, SR / 99 

min / 100,-
Příběh nás zavede do městečka Pyt-

lov na úpatí kopce Pervidle. Místní, 
kteří tu žijí běžným životem řemesl-
níků nebo sedláků možná ani netu-
ší, že všechny jejich přestupky a ne-
pravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy 
zapisuje spravedlivě a neomylně 
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne 
však přestane fungovat.
Režie: M. Najbrt/ Hrají: Judit Bár-

dos, Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan 
Budař, Marek Daniel, Jana Plodková

2. a 6. 1. v 15:30
Vánoce a spol.
Komedie, pohádka / Francie / 99 

min / dabing / 120,-
Co se stane, když těsně před Štěd-

rým dnem přijde Santa naráz o 
skřítky připravující dárky? Všichni 
totiž najednou záhadně onemoc-
ní. Je to naprostá katastrofa, kterou 
musí Santa zachránit neplánova-
ným výletem pro léky až na Zemi, 
kde na něj číhají nečekané překáž-
ky, hlavně v podobě nic nechápají-
cích lidí.
Režie: A. Chabat/ Hrají: Alain Cha-

bat, Audrey Tautou, Golshifteh Fara-
hani, Pio Marmaï

2., 7., 19. a 23. 1. v 17:00, 4., 12. a 
15. 1. v 17:30
Mary Poppins se vrací
Rodinný, muzikál / USA / 130 min 

/ dabing / 130,-; děti 110,- (od 4. 1. 
120,-; děti 100,-)
Film se odehrává kolem r. 1930, v ob-

dobí ekonomické krize v Londýně. Ve 
filmu jsou děti známé z původního fil-
mu, Michal a Jana, už dospělé. V Třeš-
ňové ulici žije Michal se svými třemi 
dětmi a vychovatelkou Ellen. 
Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, 

objeví se v rodině Banksových opět ta-
jemná chůva Mary Poppins. 
Za pomoci veselého lampáře Ja-

cka a svých jedinečných kouzelných 
schopností pomůže rodině znovu na-
lézt ztracenou radost a štěstí.
Režie: R. Marshall/ Hrají: Emi-

ly Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben 
Whishaw, Colin Firth, Meryl Streep


