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VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 17.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
Realistické drama s podtitulem „Ob-

raz života v české vesnici o čtyřech děj-
stvích“. V idylické jihočeské vesničce 
bublají vášně, nenávist i ambice, ale ta-
ké nevděk k těm, kteří nasazovali svůj 
život ve válce. Začíná se psát latinkou 
namísto kurentem, kdosi neznámý 
hrozí žhářstvím a ve vesnici zuří boj o 
ponocenský kožich. Místní zastupitel-
stvo je v rozkolu, jeden je pytlák, druhý 
karbaník... Otázka, kdo má větší grunt, 
se po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života.

mimo předpl.

2. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
Podobenství o střetu lidské individu-

ality s autoritativním režimem, který je 
zde prezentován na konfl iktu pacienta 
McMurphyho a absolutistické vlád-
kyně psychiatrického ústavu, vrchní 
sestry Ratchedové, přerůstá v reálný 
protest proti neomezené moci a ome-
zování každého člověka. Román pro-
slavil svým nadčasovým stejnojmen-
ným fi lmem oceněným pěti Oscary 
Miloš Forman. 

R /1/

3. 11. v 19.00
A. Nicolaj:  Tři na lavičce
Touha po dobrodružství je v každém 

z nás, bez ohledu na věk. Bručoun Sil-
vestr a rezignovaný Luigi se chystají ja-
ko za klukovských let na dlouhou ces-
tu, hlavně daleko od domova. A pak 
se jednoho dne na scéně objeví slečna 
Ambra.Tak začíná hra, která je z auto-
rovy tvorby snad nejtypičtější pro jeho 
umění dialogu   a zaznamenala největší 
úspěch a širokou odezvu. Je v ní zne-
pokojivé světlo velké mravní myšlenky. 
Aby se stárnoucí člověk dokázal udržet 
člověkem, je to těžká a vysilující vojna, 
kdy prakticky ztrácí zdraví, paměť  a  
autoritu.  Bojuje,  aby  si  udržel  mís-
to  na výsluní svých nejbližších, a když 
ne lásku, tak aspoň trochu pozornosti, 
porozumění a ohledů..... Přitom osa-
mělost starých, jejich úzkosti a někdy 
i chudoba se týkají především genera-
ce nastupující, neboť takové stáří, jaké 
vytvářejí děti pro své rodiče dnes, čeká 
zítra i je.

X /2/

5. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
A /2/

8. 11. v 17.00
R. Cooney: Rodina je základ státu
Když už lhát, tak nehorázně a hlavně 

všem! To je zásada MUDr. Mortimera, 
kterou dodržuje, když se mu události 
vymknou z rukou. A důvod má oprav-
du zásadní. Dozvědět se před důleži-
tou vědeckou přednáškou, že má osm-
náctiletého syna, to by vyvedlo z míry 
každého trochu zodpovědného muže, 
obzvlášť když hrozí, že se jeho zákoni-
tá manželka může každou vteřinu se-
tkat s bývalou milenkou a matkou oné 
nečekané vánoční nadílky. 

mimo předpl.

9. 11. v 18.30
R. Cooney: Rodina je základ státu
zadáno

10. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
G /2/
12. 11. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
mimo předpl.

13. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
J /2/

14. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
KV/2/

15. 11. od 08.00-16.30
Konference porodních asistentek
pronájem

16. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
K /2/

20. 11. v 17.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
M /2/

21. 11.v 17.00
T. Pratchett  - S. Briggs:  
Soudné sestry
Pratchett ovy příběhy, oplývající vy-

nikajícím smyslem pro sarkastický 
humor a drama, nás přivádějí na „Ze-
měplochu“, která je placatá a putuje 
vesmírem na zádech obrovské želvy. 
Jeho díla jsou parodií na současný svět 
a Soudné sestry jsou vlastně parodií 
na Shakespearovu tragédii Mackbeth, 
s jehož postavami se v díle setkáváme. 
V této nepředstavitelné a neodolatelné 
komedii se však do královské politiky 
Zeměplochy zamíchají tři hodné ča-
rodějky, které chtějí, aby na trůn usedl 
ten správný král...

mimo předpl.

22. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
L /2/

23. 11. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
Zpívání v dešti 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmová 
studia hledala způsob, jak zachránit ka-
riéru svých odporně pištících a špatně 
mluvících hvězd němého fi lmu, je Hol-
lywood druhé poloviny dvacátých let. 
Výtečné swingové melodie a brilantní 
stepařská čísla jsou základním staveb-
ním kamenem této hudební show.

mimo předpl.

28. 11. v 19.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
O /2/

29. 11. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Koho nezajímá, co se opravdu skrývá 

za zrcadlem? Co když je tam úplně jiný 
svět než ten, ve kterém stojíme? Dů-
ležité je nebát se a tiše s Alenkou pro-
stoupit tím zrcadlem... A hned zjistíme, 
že ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, kte-
ré se občas objeví v našich snech. Kam 
taky jinam by mizely. Mají tam sice jiná 
pravidla i čas tam běží trochu jinak, ale 
to pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
30. 11. v 19.00  
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
C /2/

MALÁ SCÉNA
19. 11. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
Rozverná adaptace klasické pohádky 

okořeněná půvabnými písničkami má 
všechny předpoklady být příjemným 
představením nabízejícím dostatek ra-
dosti a potěšení dětem i dospělým.                 

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
3. 11. v 19.00
Cyklus autorských čtení básníků: 
PETR ČICHOŇ
Petr Čichoň vstoupil do literatury v 

polovině 90. let minulého století sbír-
kou Chilia - knihou lyrické poezie spi-
rituálního jádra a rázně stylizovaného 
výrazu; sbírkou básní-písní, jíž se při-
hlásil k širšímu okruhu ve stejné či pří-
buzné tónině laděných a křesťanskou 
tradicí inspirovaných tvůrců, sdruže-
ných kolem moravských nakladatel-
ství Votobia a Vetus Via (J. E. Frič a J. 
Kuběna), a zejména Host (P. Kolmač-
ka, P. Petr, M. J. Stöhr...)  

(vstupné dobrovolné).

Komenského

do 2. 11. 
VÝSTAVA PRA CÍ ČLENŮ 
SVAZU DŮCHODCŮ JIHLAVA

5. 11. v 17.00
Richard Pachman 
- MISTR JAN HUS 
hudebně scénický pořad. Oratorium 

Mistr Jan Hus představuje sugestivní 
kombinaci hudby a mluveného slov.

8. 11. v 17.00
SPOKOJENÁ DUŠE 
A ZDRA VÁ MYSL  
Ájurvéda s Ivanou Georgievovou - 

přednáška, vstupné 70 Kč.

15. 11. v 17.00
ISLAND 
Cestopisná přednáška s promítáním 

geografa Pavla Svobody. 

22. 11. v 17.00
JÍDLEM KE ZDRA VÍ   
Začátek kurzu Ájurvéda s Ivanou 

Georgievovou, a 29. 11. ve čtvrtek v 
17.00 dokončení kurzu.

23. 11. v 17.00
SCÉNICKÉ ČTENÍ
Tentokrát z románu Emila Hakla: 

Intimní schránka Sabriny Black.  
Román z poloviny 90. let, kdy se 

začalo v Čechách rozjíždět podni-
kání. Účinkují: Lukáš Hejlík, Pavel 
Oubram a Věra Hollá.

Městská knihovna, Hluboká 1

9. 11. - 30. 11. 
VENDULA KRA MÁŘOVÁ 
Vernisáž 8. 11. v 18.00 hodin.
Galerie Půda, Joštova 27

13. 11. - 6. 1. 
KONEC SVĚTA S OBLOHOU 
aneb nevydařená apokalypsa 
na deset způsobů
Výstava připravená ve spolupráci 

s Jihlavskou astronomickou společ-
ností.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

23. 11. - 6. 1. 
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH 
VEČERŮ
Výstava představující zvyky, obyče-

je, řemesla a činnosti, kterým se dří-
ve lidé věnovali v zimním čase, ver-
nisáž výstavy se koná 22. 11. v 17.00 
hodin.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

25. 11. - 7. 12. 
TOMÁŠ KYPTA: KOSTÝM 
& NAHOTA  
Vernisáž výstavy 24. 11. ve 20.00 

hodin za účasti autora uvede Zdeněk 
Stejskal, herec Horáckého divadla. 

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

28. 11. - 26. 1. 
BÍLÉ VÁNOCE
Hanuš Lamr - šperky. Zlatka 

Lamrová - textilní brouci.
Doplněné o fotografi e prací obou 

autorů od Ivany Matějkové a Andrey 
Lhotákové.

V bílé vánoční instalaci se bude-
te moci projít po krajině Vysočiny a 
najít si v ní své šperky...a mimo jiné 
uvidíte, kam se schovávají brouci na 
zimu...

Vernisáž 27. 11. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 

4

29. 11. - 3. 1. 
CHUNQING HUANG - kolekce 
obrazů čínské umělkyně
K výstavě bude vydán katalog 

umělkyně, který vychází za podpory 
Kraje Vysočina.

M+K galerie, Čajkovského 33

30. 11. - 27. 1. 
120 LET SOKOLA JIHLAVA
Historie a současnost této organi-

zace. 
Vernisáž výstavy se koná 29. 11. v 

17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

1. 12. - 27. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  
2012
IX. ročník soutěže, tentokrát na té-

ma Houby - hubky - houbičky.
Vernisáž výstavy se koná 30. 11. v 

17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

Komenského 20


