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2. 9. od 9.00
MALOVÁNÍ PRA VOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU: 
Olga Lazárková  
Pomocí specifi ckých nenásilných 

technik se naučíte využívat i pravou 
mozkovou hemisféru. Kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou umožní 
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každému z Vás znovu objevit svůj 
tvůrčí talent. 

7. 9. v 17.00
LITEROLOGIE, ROZVAHOVÉ 
KA RTY: Olga Lazárková  
Naučíte se pochopit psychiku člo-

věka, to, jaký kdo je. Odhadnout je-
ho chování. A to pouze z jeho křest-
ního jména. 

10. 9. v 17.00
AUTOMATICKÁ KRESBA 
- Význam barev a tvarů v intuitivní 
kresbě: Mgr. Lucie Poláková  
Automatická kresba je intuitivní 

pohyb kreslící ruky, jenž slouží k di-
agnóze i terapii člověka. Výsledná 
kresba nám umožňuje získat cenné 
informace z našeho podvědomí a 
pro daný problém symbolickou intu-
itivní odpověď. Pomocí kresby (tva-
rem, dynamikou a barevností) je pak 
problém přenesen na papír v reálné 
podobě, přičemž kresba samotná 
uvolňuje a čistí vaše nitro od problé-
mů a nevyřešených situací a přináší 
úlevu a osvobození. 

12. 9. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková   
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu)objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

22. 9. v 17.00
CO MÁ ŽENA POCHOPIT 
VE VZTAHU: Zdenka Blechová  

23. 9. v 9.30
VNITŘNÍ ÚSMĚV 
- volné pokračování - prožitkový 
seminář Květy Franclové 
- vhodné i pro nově příchozí. 
Pomáhá zlepšit náladu, rozpustit 

obavy, strachy, a také dostat odpo-
vědi na svoje otázky ve vztahu k ro-
dičům, dětem, partnerovi, nadříze-
nému, penězům... Rozvíjí toleranci, 
lásku a něhu uvnitř nás. K tomu nám 
pomůže meditace pohybová i static-
ká. S sebou pohodlné oblečení. 

25. 9. v 17.00
SÍLA RODU A ODPUŠTĚNÍ 
- cesta k vnitřní síle (etikoterapie 
v praxi): Mgr. Lucie Poláková  
Seminář volně navazuje na prak-

tický seminář etikoterapie a vychází 
z hledání vnitřních příčin problémů 
a nemocí, s nimiž se v životě potýká-
me. Síla rodu je jedním ze tří zdrojů 
energie, s nimiž člověk ve svém ži-
votě disponuje, a které ne tak doce-
la závisí na jeho vůli. Podívejme se 
tedy společně na to, nakolik je naše 
svobodná vůle ovlivněna dědičností 
a nakolik je možné řídit svůj život k 
lásce a štěstí, aniž bychom i nadále 
trpěli. 

26. 9. v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 1. část - cvičení na jednotlivé
meridiány: Štěpánka Čermáková  
Praktický seminář, kde se naučíte 

cviky na udržení zdraví (s sebou vol-
ný oděv, papír, tužku). 

11. 9. v 17.00
NÁSTUP DÍTĚTE 
DO PRVNÍ TŘÍDY 
Školní zralost, příprava dítěte do 

školy, motivace k učení, výběr volno-
časových aktivit. Přednáší: Mgr. Ta-
ťána Brhlíková

25. 9. v 17.00
EFEKTIVNÍ KOMUNIKA CE 
S DĚTMI A NEJEN TO
Komunikace rodič-dítě v běžných 

situacích v rodině, seznámení s obsa-
hem kurzu efektivního rodičovství.

Přednáší: Lenka Ďásková, DiS., 
Mgr. Helena Naňáková.
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18. 9. v 19.00
Francis Veber: 
BLBEC K VEČEŘI
Pořadatel: Zbyněk Židek 
V této bláznivé francouzské kome-

dii platí, že „kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá“ a „kdo se směje na-
posled, ten se směje nejlíp.“ Proto si 
dejte pozor, něž někoho prohlásíte 
za blbce a budete se chtít bavit na je-
ho účet. Může se vám stát, že blbcem 
zůstanete na posměch vy sám. 

Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Ja-
na Boušková nebo Veronika Freima-
nová a Jiří Menzel nebo Zdeněk Žák 

Režie: Jiří Menzel. 

21. 9. v 17.00
MICHAL JE PAJDULÁk
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia 

a.s. 
Budeme si spolu hrát a vyprávět o 

našem tělíčku - od hlavy až k patě a 
naopak. Nohy dáme na ramena, bu-
deme si držet palce, aby nám nespa-
dl kámen ze srdce, třeba rovnou na 
nohu! 

Po celou dobu jsou děti v blízkém 
kontaktu s Michalem, hrají si s ním 
a předvádí se! Představení plné pře-
kvapení a legrace, malých a velkých 
loutek a kostýmů včetně dárků ze sa-
molepící pásky ... 

Můžete čekat spoustu legrace, sou-
těží, písniček a dárků. 

Přijďte si hrát! Michal bude Vaší 
hračkou!
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29. 9. v 10.00
KOČIČÍ BÁL 
aneb za vším hledej kočku
Úvodní představení DKD Ježek v 

sezóně 2012 - 2013.

5. 9. v 19.30
MILUJ MĚ! - Nanohach a Nigel 
Charnock /uk/
Tanec, černý humor, sladká a potící 

se těla, srdce hořící l.á.s.k.o.u. 
Je láska krásná, osvobozující a ra-

dostná, nebo je to porucha mysli - 
mentální onemocnění? Když je láska 
dobrá, proč se cítíme tak špatně?

12. 9. v 19.30
HAVEL PÍŠE HUSÁKOVI 
- Divadlo Feste
Nový cirkus s prvky dokumentár-

ního divadla

„K jak hluboké zítřejší duchovní 
a mravní impotenci národa pove-
de dnešní kastrace jeho kultury?“ 
Strach, lhostejnost, sobectví, pokry-
tectví a ponížení lidí v podání diva-
dla Feste. Nový cirkus a politické 
téma. Taková je základní charakteris-
tika představení. 

14. 9. v 19.30
ZEPPO - DIOD & T.E.J.P.
pohyb, akrobacie, stínohra
Divadelní fantazie, která vypráví 

pohybem, tancem, akrobacií a stíno-
hrou o cestě jednoho komedianta za 
svým osudem. Zeppo je komediant, 
který chodí po světě s kufrem plným 
loutek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“. A hlav-
ně o tom, že Dobro - jako zázrakem 
- nakonec vždy přemůže to zlé.

19. 9. v 20.00
PAUL MILLNS
koncert světového pianisty a zpě-

váka
„Jeho hudba překračuje katego-

rie, od zemitého blues, přes balady 
o lásce, soul rocku k jazzu. Má jeden 
z nejvýraznějších hlasů, které kdy 
uslyšíte. V jeho hlase uslyšíte všech-
ny emoce, sbalené do nádherných 
slov.“ Music Week

20. 9. 
JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ 
- správným směrem do DIODu
odpoledne - happening na náměstí.

21. 9. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
- De Facto Mimo
komedie, činohra
Propletenec pěti komedií, který se 

pohybuje na hranici chaosu, přičemž 
ponechává vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jemné-
ho i kruťáckého, potutelného i roz-
marného, zejména však parodického. 

23. 9. v 19.30
ON AIR - T.E.J.P.
závěsná akrobacie
Visutá klaunerie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hraz-
dy. „Hollywoodská story z Vysoči-
ny“ vypráví s humorem a nadsázkou 
o dnešním mediálním světě, o bulvá-
ru, který se dotýká celebrit, noviná-
řů i „obyčejných lidí“. S nadhledem o 
soukromí - jako obchodním artiklu.

29. 9. v 19.30
DEREK aneb Příběh opravdového 
modela - DIVADLO 
(bez záruky) PRA HA
komedie, činohra
Být mužským modelem pro něj 

není jen práce, je to spíš poslání. DI-
VADLO (bez záruky) PRA HA uvá-
dí světovou premiéru komedie ze 
světa přehlídkových mol na motivy 
kultovního fi lmu Zoolander a knihy 
Glamorama. „V životě jde o víc, než 
být opravdu neskutečně neuvěřitel-
ně krásný.“ Tak o co vlastně jde?

30. 9. v 16.00
MODRÝ DRA HOKA MEN 
anóbrž Zelená Gizela 
a mrkvajzníci - De Facto Mimo
pohádka na neděli
Pohádka pro nejmenší a pro nej-

větší, ale můžou přijít i ti prostřed-
ní. O dvou mrkvajznících, kteří by 
se klidně dál celé dny váleli, kdyby 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

nenašli modrej drahokamen. A taky 
je tam zelená obluda. A taky žížala. 
Nebo žoužala? A taky tam lítají pala-
činky.  A taky...  Prostě normální po-
hádka s písničkama. Víte co? Přijďte 
a uvidíte! 
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9. 9 - 14. 9.
SEJDEME SE NA KOPEČKU 
aneb Babí léto v Psychiatrické 
léčebně Jihlava - „SÍLA SLOVA“

9. 9. v 15.00
JAK TOBIÁŠEK A KLÁRKA  
NAŠLI KA MARÁDA
Pohádkový příběh hraje BURA N 

TEATR Brno.    

9. 9. v 18.00
NOHAVICA TROCHU JINAK 
Písničkový recitál hraje Jarda Bou-

zek a jeho přátelé.

10. 9. v 18.00
DIALOG DVOU SVĚTŮ 
Herec Jan Potměšil a houslista Vác-

lav Návrat rozhovor dvou osobností 
české kultury.

11. 9. v 8.30 a 10.00
NEJVĚTŠÍ POKLAD 
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ hra-

je Divadlo NESLYŠÍM Brno.

11. 9. v 17.00
BROUKOVINY  
Premiéra DS pacientů PL STU-

DÁNKA .

12. 9. v 19.00
HLEDÁNÍ SLOV 
Divadelní komedie s vytříbeným 

britským humorem. Hraje Divadlo 
KA LICH Praha - O. Vízner, S. Lauri-
nová, B. Hrzánová, H. Čermák.

13. 9. v 9.00 a 11.00
MARIHUANA 
A DROGY MLÁDEŽE 
Preventivní pořad pro SŠ Podané 

ruce o. s. Brno.

14. 9. v 15.30
PSYCHOANALÝZA 
Odborná přednáška - Mgr. Martin 

Šťastný.

23. 9. v 19.00
HŘBITOV SLONŮ 
Premiéru představení pořádá a hra-

je DS NaKop Tyjátr Jihlava v režii 
Petra Soumara.
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