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1. 12. v 09.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY 
- výroba adventních věnců
Pro rodiče s dětmi. 

3. 12. v 17.00 
DĚTSKÁ KRESBA OČIMA 
DOSPĚLÝCH 
Dětská kresba není jenom hrou a 

snem, ale i realitou. Co všechno mů-
že vyjádřit a co lze z ní vyčíst... Před-
náší: Mgr. Lucie Poláková

7. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY - vánoční
tvoření pro seniory a vnoučata
Výroba vánočních svícnů a zdobe-

ní perníčků. 

9. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY - výroba 
vánoční girlandy
Pro tvořivé lidičky. 

Chlumova 3

Tolstého 2

2. 12. v 18.00 
Antonín Dvořák: RUSALKA 
Geniální hudbu Antonína Dvořá-

ka doplňuje lyrické libreto Jaroslava 

Kvapila. Uvidíte a uslyšíte v nastudo-
vání Severočeského divadla opery a 
baletu Ústí nad Labem. Výrazná sle-
va pro děti do 15 let. 

6. 12. v 19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 
MELODY MAKERS (házejí) 
dávají PERLY SWINGU
Každý nový pořad, a nebude tomu 

jinak ani letos, je zaměřen na jedno 
určité téma a nepostrádá nápad, vtip 
a propracovanost - tak, jak jsme u pa-
na Havelky zvyklí. 

7. 12. v 19.00 
FEŠÁCI - 45 LET
Na své významné jubileum v rámci 

turné od Aše až po Košice si budou 
Fešáci zvát své bývalé členy a hosty 
ke společné oslavě na jednom jeviš-
ti. V Jihlavě se představí PETR NO-
VOTNÝ a MICHAELA TUČNÁ. 

13. 12. v 18.00 
VĚNEČEK kurzu tance 
a společenského chování 
Večerem vás provedou taneční mi-

stři Jana Valentová a David Novotný, 
k tanci i poslechu zahraje skupina 
X-Band Jiřího Matějky. 

14. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ SPECIÁL 
TRA VESTI SKUPINY 
SCREAMERS
Výběr toho nejlepšího, co jste kdy 

mohli od této skupiny vidět. 

15. 12. v 15.00 a 18.00 
STREET BUSTERS 
PROMO SHOW

15. 12. v 8.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ V ROCE 2012
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné. 

22. 12. v 10.00 
KOUZELNÉ VÁNOCE aneb
Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!
Vánoční pořad našeho nejlepšího 

iluzionisty Pavla Kožíška nejen pro 
děti.  Přijďte si zpříjemnit čekání na 
toho opravdového Ježíška.  

8. 12. v 10.00 
ČERTOVINY.......možná přijde 
i Mikuláš

22. 12. v 10.00 
VÁNOCE V BOBODIVADLE
aneb než se rozsvítí stromeček

Brněnská 46

1. 12. v 10.00 
JEŽKOVY ČERTOVINY          
Veselí a hodní čerti, Mikuláš a jeho 

nadílka. 

8. 12. v 10.00 
BODLINKOVÁ SHOW
Zábavný písničkový pořad se sou-

těžemi pro děti.

15. 12. v 10.00 
POHÁDKOVÁ TRUHLICE
Pohádka, písničky z pohádek, sou-

těže pro děti i dospělé, konec výtvar-
né soutěže „Děti kreslí divadlo“.

26. 12. v 16.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Koledy zpívané hosty a herci diva-

délka Ježek. Vánoční zvyky a povídá-
ní provoněné purpurou a vánočním 
cukrovím. 

29. 12. v 10.00 
JEŽKŮV SILVESTR
Veselé silvestrovské dovádění pro 

děti. Písničky, tanec, soutěže. 

Jihlava - Horní Kosov

1. 12. v 9.30 a 11.15 
WORKSHOP - ORBIS PICTUS
Workshop k večernímu předsta-

vení. Workshopy vedené Michalem 
Záhorou a Lenkou Bartůňkovou 
mají přímou souvislost s večerním 
představením Orbis Pictus. Prv-
ní dílnu povede M. Záhora, kurz se 
zabývá objevením a rozvíjením po-
hybových dovedností s ohledem na 
fyziologii těla. Lenka Bartůňková 
naváže s kurzem Improvizace / Bo-
dy - mind - team - building / contact 
improvization. 

1. 12. v 19.30 
ORBIS PICTUS
Introspektivní taneční pouť. „Má 

řeč je nedokonalá. Mluvím v obra-
zech ne proto, abych se blýskal slovy, 
ale z neschopnosti nalézt slova. Ji-
nak, než v obrazech slova hlubiny vy-
slovit.“ C. G. Jung - Červená kniha. 

Tyršova 12

2. 12. ve 14.00 - 17.00 
BLEŠÍ TRH
Udělejte průvan ve Vašich skříních, 

pod postelí, v komorách, půdách a 
garážích... Určitě najdete spoustu 
věcí, které je škoda vyhodit a jiným 
mohou ještě velmi dobře posloužit - 
knihy, kazety, vybavení, šperky, drob-
ný nábytek, nádobí, porcelán... 

5. 12. v 17.00 
MYSTÉRIUM SVĚT
O úžasném „Cirkusu Svět“, kde 

program právě začíná a jen na nás zá-
leží, jaký doopravdy bude, hraje Ja-
kub Škrdla. 

5. 12. v 19.30 
ZEPPO
Pohyb, akrobacie, stínohra. Diva-

delní fantazie, která vypráví pohy-
bem, tancem, akrobacií a stínohrou 
o cestě jednoho komedianta za svým 
osudem. Zeppo je komediant, který 
chodí po světě s kufrem plným lou-
tek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“. 

8. 12. v 17.00 a 19.00 
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU
Soubory Pramínek, Šípek a Vrab-

čátka. Zas je tu čas Vánoc, každý ně-
co shání, někam spěchá. Zastavte se 
na chvíli a prožijme Štědrý den na 
Horácku v době našich babiček se 
členy horáckých souborů Pramínek, 
Šípek a Vrabčátka. 

9. 12. v 16.00 
MIKULKOVINY
Pohádky a písničky z knížek Aloi-

se Mikulky. Dva pytle plné příběhů 
a písniček z knížek Aloise Mikulky. 
Sáhněte dovnitř a vytáhněte je na 
světlo. My čteme, hrajeme, zpívá-
me. Vy se díváte a můžete nám klid-
ně pomoct. Bláznivé představení, ve 
kterém je pokaždé všechno úplně 
jinak: jiné příběhy, jiné písničky, jiní 
herci. Prostě: četba, hudba, panto-
mima, improvizace a zpěv! 

14. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI 
DE FACTO PREMIÉRA  
POPRVÉ
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! 

15. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI DE FACTO PREMIÉRA  
PODRUHÉ

19. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI 

20. 12. v 19.30 
ONĚGIN
Původní dramatizace jednoho z 

nejslavnějších milostných příběhů 
všech dob. Tvůrcům se zde podařilo 
znamenitě skloubit dvě roviny (poe-
zii a divadlo) a vytvořit tak z veršo-
vané předlohy A. S. Puškina živoucí 
představení. 

21. 12. v 19.30 
GROTESKA  
- OPRA VDU NAPOSLEDY

Legendární inscenace NAPO-
SLEDY! Nonverbální představení 
na motivy němých fi lmů Chaplino-
vy éry. Divák se setká s postavami 
uprchlého trestance, policisty, tuláka 
a krásné dívky, které otec dohazuje 
toho „nejlepšího“ ženicha. Příběh se 
neobejde bez typických situací pro 
fi lmové grotesky, ale zároveň se v 
něm objevují i nové prvky, které jsou 
vlastní autorovi, tématu a zpracová-
ní. 

22. 12. ve 14.00 a 15.40 
Předvánoční vystoupení 
dětského tanečního klubu 4.S.E.
Ve 14.00 vystoupí skupiny Babies a 

Stars, v 15.40 pak skupiny Kids a Te-
ens. Vstup vždy půl hodiny předem. 
Programem provází Milan Řezníček, 
v obou blocích vystoupí žáci pěvec-
kého odd. ZUŠ Jihlava Hany Něm-
cové. VYPRODÁNO!

22. 12. v 18.00 a 20.00 
DS HOBIT uvádí: M. Crimp 
- POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, 
L. Lagronová - KONEC
Dvě hry od Hobita. Martin Crimp: 

Pokusy o její život: Hra předního sou-
časného britského dramatika. Znalost 
španělštiny, fi nštiny a afrického jazy-
ka lingala vítána. Lenka Lagronová: 
Konec: Světová premiéra. 

11. 12. v 10.00 
BROUKOVINY 
Vánoční pořad pro klienty DTS a 

ZŠ speciální v Jihlavě.

12. 12. v 8.30 a 10.00 
KOUZELNÝ DÁREK 
aneb Anetka a Vánoce 
Pohádkový příběh hraje Divadlo 

LAMPION Kladno.

12. 12. ve 13.30 
ČERT VÍ PROČ 
Promítání fi lmu pro pacienty PL.

13. 12. v 10.00 
V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
Taneční vystoupení ZUŠ Jihlava 

pořádá ZUŠ Jihlava.                                

13. 12. v 15.00 
Muzikoterapeutický seminář 
V. Kořínka pro pacienty 
a zaměstnance PL

13. 12. v 18.30 
DUŠE, V NÍ ZDRA VÍ 
Přednáška. MUDr. Jan Hnízdil - lé-

kař věnující se komplexní, psycho-
somatické medicíně, Václav Kořínek 
- muzikoterapeut a hudebník. 

14. 12. v 17.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA 
Vystoupení hudebních a tanečních 

kroužků v Divadle Na Kopečku v 
Jihlavě od 17.00 hodin. Pro širokou 
veřejnost, vstupné dobrovolné.

16. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - loutkové
divadlo VÁNOCE NA KOPEČKU
Předvánoční atmosféra, koledy, ži-

vý betlém, zdobení perníčků, prodej 
výrobků... přines dáreček pod náš 
stromeček a odneseš si jiný! Hraje 
Loutkové divadlo JÁ TO JSEM.

18. 12. ve 13.30 
ZPÍVÁNKY
Vystoupení DS Studánka Brouko-

viny. Pořad pro pacienty PL Jihlava.

19. 12. v 16.30 a 18.00 
SÁM NEJSI NIC...
Vánoční vystoupení žáků pořádá 

ZŠ Havlíčkova Jihlava.


