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VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 17.00 
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předplatné
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

3. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
U /2/
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky. Je to opravdu le-
grace „na druhou“!

4. 11. v 17.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Mimo předpl.
Jedná se o vtipnou hudební adaptaci 

divadelní hry T. Wildera „Dohazovač-
ka“, jejíž předlohou zase byla bláznivá 
komedie J. N. Nestroye „A jde se řá-
dit“. Muzikál vypráví příběh podnika-
vé dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazníka 
nechává pro sebe a kouzlem své osob-
nosti dokáže nerudného starého mlá-
dence Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního a 
milujícího muže.

5. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
E /2/

7. 11. v 10.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých.

8. 11.  v 17.00
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

9. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
O /2/

10. 11. v 17.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
mimo předpl.
Tento tajemný příběh se odehrá-

vá v druhé polovině devatenáctého 
století v centru Londýna. Paní Man-
ninghamová žije se svým manže-
lem ve starém sešlém domě, plném 
neprobádaných temných koutů. Je 
skličující šero pozdního odpoledne. 
Manžel paní Manninghamové právě 
odešel do ulic Londýna za jakýmisi 
obchody, takže zůstává v domě sa-
ma. Náhle se pomalu zhasínají ply-
nové  lampy, v podkroví nad její lož-
nicí zavržou stará prkna a je zřetelně 
slyšet těžké mužské kroky a podivné 
zvuky.

12. 11. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

14. 11. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil  

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo 
všechno přece jen trochu jinak.

15. 11. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
Š /2/

16. 11. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Mimo předpl.

19. 11. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

22. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
J /2/

23. 11. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

24. 11. v 8.00-17.00 
KONFERENCE PORODNÍCH 
ASISTENTEK 
zadáno

25. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R /2/

28. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
A /2/

29. 11. v 10.00 
V. Blažek – Z. Podskalský: 
SVĚTÁCI(malované děti) 
X /2/

30. 11. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
2. 11. v 19.30 
M. Waltari: ČARODĚJKA  
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?                  

11. 11. v 19.30 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
mimo předpl.
V původní výpravě z Velké scény 

Martin Sherman: KDYŽ TANČILA
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rádi se po-
znávají. Jenže  to  je  velice  ošidné,  
jak se  záhy  zjistí.  Pod  kultivovanos-
tí,  tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

18. 11. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým.

26. 11. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY
mimo předpl.

do 15. 11. 
Výstava obrazů na téma 
NEOCHVĚJNÁ STATEČNOST
Pořádá Zdenka Danková, Pavla Ry-

dlová

2. 11. – 4. 11. 
VÝSTAVA PRA CÍ SENIORŮ MO 
Svazu důchodců ČR o.s.

3. 11. 17.00
KRÁSA TĚLA - soulad se sebou 

samým Přednáška Ivany Georgievo-
vé z cyklu Ayurvéda pro každého. 

7. 11. 18.00
RICHARD PACHMAN 
Setkání se skladatelem, zpěvákem, 

malířem a spisovatelem… nejen 

u knihy Útes – historický román z 
Francie a Španělska - 16. století (au-
torské čtení, písničky, povídání).  

10. 11. 16.30
TAJEMSTVÍ SVĚTA DĚL 
J. R. R. TOLKIENA 
Literární přednáška - Mgr. Aleny 

Mikulíkové. Myslíte si, že postavy 
Froda nebo Gandalfa, kouzelné prs-
teny a poklady zlata pocházejí pouze 
z rozmanité fantazie skvělého vypra-
věče příběhů plných fantazií, anglic-
kého profesora středověké angličti-
ny Johna Ronalda Reuela Tolkiena? 
Pokud máte rádi svět hobitů, elfů a 
čarodějů, kteří neodmyslitelně patří 
do Tolkienových děl, a chcete se se-
známit s jejich původem, pro vás je 
připraven literární podvečer.

14. 11. 17.30
PES - BESEDA O CHOVÁNÍ 
PSŮ A JEJICH PÁNŮ
V současné společnosti má velké 

množství lidí doma psího kamaráda. 
Ale uvědomuje si stejně velké množ-
ství lidí, že si domů nepořídili plyšo-
vou hračku, ale živé zvíře? Besedu po-
vedou zkušení kynologové z Polné. 

21. 11. 16.30
Karel Jaromír Erben: 
MÝTUS O SPOUTÁNÍ DĚSŮ 
Literární přednáška PhDr. Hynka 

Bouchala (ke 200. výročí narození 
autora).

24. 11. 17.00
ŽIVOTNÍ SÍLA - měřítko naší 
vitality
Přednáška Ivany Georgievové z 

cyklu Ayurvéda pro každého.

17. 11. – 9. 12. 
PREZENTACE 
NAKLADATELSTVÍ 
ADOLESCENT
Koncept knihy Dokonalým dům a 

další autorská leporela Aleše Kauera a 
nezávislého nakladatelství Adolescent.

Galerie Na dně (na chodbě Diva-
delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

21. 11. – 1. 1. 
Z PAMÍRU
Výstava fotografi í z cest Tomáše 

Hruše.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

24. 11. – 15. 1. 
OHROŽENÉ PAMÁTKY 
VYSOČINY
Putovní výstava NPÚ v Telči zachy-

cuje památky na Vysočině, kterým 
hrozí rychlejší či pomalejší zánik. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 11. – 5. 2. 
ZDENĚK BURIAN 
Výstava děl znázorňujících pre-

historickou faunu a fl óru, zobrazení 
předchůdce člověka a ilustrace k dob-
rodružným románům od „Posled-
ního Mohykána“ a „Lovce jelenů“ 
J. F. Coopera, „Hrdinného kapitána 
Korkorána“ A. Assollanta po romány 
J. Vernea. Jakýsi přechodový prvek 
mezi zobrazením prehistorie a knižní 
ilustrací lze na výstavě nalézt ilustrace 
k několika knihám E. Štorcha, napří-
klad „Lovci mamutů“, „Osada Havra-
nů“, „U Veliké řeky“ a další.

Vernisáž výstavy 24. 11. v 17.00 
hod.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

28. 11. – 23. 12. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 
DĚTÍ A ŽÁKŮ MŠ, ZŠ
Hala Městského informačního cen-

tra.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

29. 11. – 23. 12. 
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
Hala MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1


