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Hluboká 1

VELKÁ SCÉNA

1. 2. v 10.00
Vladislav Vančura
Kubula a Kuba Kubikula
PREMIÉRA  pohádky mimo před-

platné

2. 2. v 10.00
Vladislav Vančura
Kubula a Kuba Kubikula
pohádka mimo předplatné

3. 2. v 17.00
William Shakespeare
Komedie omylů
mimo předplatné
Jedna z nejranějších Shakespea-

rových komedií odehrávající se v 
Efesu je virtuózní situační fraškou, 
v níž hlavní postavy dvojníků roz-
poutají kolotoč zaměněných iden-
tit, v němž nikdo neví, kdo je kdo. 
Je zde také rozvinuta úvaha o vzta-
zích muže a ženy, o významu jejich 
lásky, úcty a zamyšlení na vzájem-
ném prolínání jejich bytostí. 

4. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
T / 3
Je jednou z nejlepších Godbero-

vých her. Richard Jackson je střed-
ního věku, patří ke střední třídě a 
je zdánlivě spokojen se svým živo-
tem… Ale všechno se změní, když 
se v jeho domě objeví dva malíři 
pokojů. Najednou se Richard ocit-
ne v divoké a neplánované noci, 
která má jak veselé, tak i katastro-
fální důsledky pro všechny zúčast-
něné.

5. 2. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
K / 2
Historické drama vychází ze sku-

tečných událostí, ke kterým došlo v 
severoamerickém městečku Salem 
v roce 1692, obývaném komunitou 
puritánů. Hra obnažuje iracionalitu 
vypjatého náboženského fanatismu 

a drží se téměř věrně záznamů po-
řízených při oněch čarodějnických 
procesech. 

6. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
G / 3

8. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
A / 4

9. 2. v 17.00
Arthur Lee Kopit
Tatínku, ubohý tatínku ...
M / bonus

10. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
D / 4

11. 2. v 19.00
A. Miller
Čarodějky ze Salemu
F / 3

12. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
C / 3
Slavný  americký  muzikálový  ti-

tul  měl  premiéru  na  Broadwayi  
v  roce 1956 a dosáhl zde téměř tří 
tisíc repríz. H. Higgins, arogant-
ní, nesnesitelný profesor fonetiky, 
se vsadí s přítelem Pickeringem, že 
naučí chudou pouliční prodavačku 
květin Elizu Doolitt lovou správně 
mluvit… Tento příběh, který ve své 
prapodstatě vychází ze starověké 
řecké báje, byl označen za nejlep-
ší muzikál století a jeho popularitu 
ještě posílila fi lmová podoba z ro-
ku 1964, která získala osm Oscarů 
včetně ceny za režii i za vynikající 
herecké výkony. 

13. 2. v 19.00
John Godber
To byla ale noc!
B / 3

15. 2. v 10.00
V. Tomšovský
Jak se čerti ženili
pohádka mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová po-

hádka o rozmazlené princezně Bě-
tě, která dělá velké starosti své mat-
ce, paní králce, a dokonce i čertům 
a čerticím v pekle. A o statečném 
kováři Krákorovi, který se s muzi-
kantem Židlouškem vydá za prin-
ceznou do pekla, aby ji vysvobodil 
a také napravil.   

16. 2. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
My Fair Lady
J / 3

17. 2. v 17.00
Jiří Suchý
Kdyby 1000 klarinetů
mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v ka-
sárenských prostorách. Jedno z nej-
známějších děl dnes již legendární 
dvojice, které si stále udržuje půvab 
osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit.     

Komenského 22

4. 2. v 17 hodin 
Ayurvéda v praxi 
Začátek cyklu přednášek Ivany 

Georgievové -  Pravá krása přichá-
zí zevnitř - žena krásná, zdravá a 
přitažlivá zn.:  Věk nerozhoduje . 

do 28. 2.  
ARCHEOLOGICKÉ TOULKY 
VYSOČINOU ANEB CO (NE) 
ODVÁL ČAS
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 28. 2. 
ŠTAMGASTI 
- Lenka Klofáčová Pavézková
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

do 28. 2. 
„OSUDOVÁ MÍSTA 
V NAŠEM MĚSTĚ“ 
Tato výstava vznikla ve spolupráci 

se ZŠ ve Velkém Beranově a L. Vi-
límka. Je věnována památce 1 303 
jihlavských obětí ŠOA (holocaus-
tu).

Výstava je přístupná jak účastní-
kům aktivit realizovaných v domě 
Brněnská 10, Jihlava, tak i veřej-
nosti a může sloužit i jako názorná 
pomůcka ke školní výuce o historii 
města Jihlavy.

Občanské sdružení Papilio, Brněn-
ská 10 

do 31. 3. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 3.
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Výstavní místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do konce roku 2010
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ 
ZE SBÍREK OGV Z LET 
1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokouší 

v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masa-
rykovo nám. 24

30. 1. - 26. 3.
DAGMAR HOCHOVÁ 
- fotografi e
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

1. 2. - 28. 2.
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
SŠOS
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

1. 2. - 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 

SOUSEDÉ“
Autory výstavy jsou Ladislav a Mi-

lada Vilímkovi.
Výstavní síň židovského hřbitova, 

ul. U Cvičiště

únor
Výtvarné práce dětí ZŠ Havlíč-

kova Jihlava
- DNK Divadlo  Na Kopečku, Psy-

chiatrická léčebna, Brněnská 54, 
foyer

únor
KOUZLO ABSTRA KCE

- výtvarné práce klientů PL Jihla-
va; kavárnička.

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-
ká léčebna, Brněnská 54

8. 2. - 29. 3. 
PRINCEZNA ARA BELA
Výstava kostýmů z populárního 

českého seriálu Arabela.
Brána Matky Boží, Turistické in-

formační centrum, Věžní 1 

12. 2. - 18. 3.
PETR MIRČEV
Olejomalby - krajiny.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

15. 2. - 31. 3.
„DOBREJ NÁPAD!“
Tématická výstava k 10. ročníku 

regionálního divadelního student-
ského festivalu zvaném JID 2010, 
který v měsíci březnu proběhne v 
Divadle Na Kopečku.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39 

18. 2. - 18. 4.
ANTONÍN STŘÍŽEK 
- fi gurální malba
Vernisáž výstavy proběhne 18. 2.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

20. 2. - 19. 3. 
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, 
ALE CÍTÍME
Klub přátel červenobílé hole, p. 

Martina Hanusová. Lidi s hlucho-
tou a slepotou poznáte podle červe-
nobílé hole, kterou používají místo 
hole bílé. Je to upozornění, že tito 
lidé kromě zrakové vady také špatně 
slyší. Výstava.

Městská knihovna, Hluboká 1

24. 2. - 19. 3.
JIŘÍ KRTIČKA 
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořá-
kova 12

25. 2.
VERNISÁŽ k výstavě 
TECHNICKÉ UNIVERZITY 
LIBEREC
Oblastní galerie Vysočiny, Masa-

rykovo nám. 24

25. 2. do 28. 2. 
VÝSTAVA - „OSUDOVÁ MÍSTA 
V NAŠEM MĚSTĚ“  
Tato výstava vznikla ve spolupráci  

se ZŠ ve Velkém Beranově a L. Vi-
límka. Je věnována památce 1 303 
jihlavských obětí ŠOA (holocaus-
tu).

 Výstava je přístupná jak účastní-
kům aktivit realizovaných v domě 
Brněnská 10, Jihlava, ale i veřej-
nosti a může sloužit i jako názorná 
pomůcka ke školní výuce o historii 
města Jihlavy. 

VRA K BAR, Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

„Unikátní indické byliny a koření“ 
Neem, Triphala, Šatavari, Ašvagan-
da, Brahmi, Kutki……. Jejich cha-
rakteristika, porovnání s českými 
bylinkami. 

  
10. 2. v 18 hodin 
Uganda - perla Afriky
Bc. Jiří Pasz –humanitární pracov-

ník a účastník zahraničních misí.
Přednáška je  věnována prostým 

lidem, jejich  kultuře, radostem a 
strastem (kmeny a jejich kultura, 
urbanizace,  čarodějnictví, davová 
spravedlnost, HIV/AIDS, vzdělá-
ní, dětští  vojáci...). A samozřejmě o 
projektu ADOPCE NA DÁLKU. 

 
25. 2. v  17. hodin 
Ayurvéda v praxi 
Pokračování  cyklu přednášek 

Ivany Georgievové . „Blíží se doba 
postní, klid a čištění nejen našeho 
těla, ale i mysli“, „Meditace - rozjí-
mání, modlitba“.


