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Horácké divadlo Jihlava, 
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e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
2. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
Muzikál.
Klasické „divadlo na divadle“. Cer-

vantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 
komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si 
rádi rozdělili jeho majetek, ale autor 
se zoufale snaží zachránit rukopis 
svého posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o idea-
listickém rytíři Donu Quijotovi.

L /5/

4. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
G /5/

7. 5. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna          
Historické drama.
Dramatický konfl ikt dvou králo-

ven, mimořádně inteligentní a ra-
cionální Alžběty a vášnivé a vášně 
vzbuzující Marie Stuartovny není 
jen výpravnou ilustrací dějinných 
událostí. Skrze strhující drama dvou 
odlišných ženských osobností oteví-
rá Schiller téma věčného boje rozu-
mu a citu, vášně a chladnokrevnosti, 
nemilosrdně odhaluje principy mo-
cenských bojů a ptá se po důležitosti 
hodnot, jakými jsou čest, odvaha a 
bezesporu i láska.                                                                 

H /5/

9. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
T /5/

11. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha
Komedie. Premiéra.
Za poněkud dvojsmyslným ná-

zvem se neskrývá žádná erotika, ný-
brž originální komedie z divadelního 
zákulisí. Děj plný zápletek a zvratů je 
obohacen vtipnými dialogy a bez-
pochyby pobaví každého, kdo je na-
laděn na nenáročnou, přitom však 
kvalitní zábavu.

P /6/

13. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
A /6/

14. 5. v 17.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
Š /5/

15. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
D /5/

16. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
F /6/

17. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  

Muž z La Manchy
R /5/

18. 5. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
Zpívání v dešti
Muzikál. Derniéra.
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show.

mimo předpl.

20. 5. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem... 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama a 
žijí tam bytosti, které se občas obje-
ví v našich snech. Kam taky jinam by 
mizely. Mají tam sice jiná pravidla, i 
čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.

21. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
J /5/

22. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
KV/6/

23. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
U /5/

24. 5. v 19.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
Klasická komedie. Derniéra.
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist i 
ambice, ale také nevděk k těm, kteří 
nasazovali svůj život ve válce. Začí-
ná se psát latinkou namísto kuren-
tem, kdosi neznámý hrozí žhářstvím 
a ve vesnici zuří boj o ponocenský 
kožich. Místní zastupitelstvo je v 
rozkolu, jeden je pytlák, druhý kar-
baník... Otázka, kdo má větší grunt, 
se po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života.

mimo předpl.

25. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
E /5/

28. 5. v 17.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
M /5/

29. 5. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
Drama.
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutis-
tické vládkyně psychiatrického ústa-

vu, vrchní sestry Ratchedové, přerůs-
tá v reálný protest proti neomezené 
moci a omezování každého člověka. 
Román proslavil svým nadčasovým 
stejnojmenným fi lmem oceněným 
pěti Oscary Miloš Forman. 

mimo předpl.

30. 5. v 19.00
Slavnostní předání záslužných 
medailí
zadáno

31. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
mimo předpl.
MALÁ SCÉNA 

20. 5. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím. Tučňáci na ar-
še slavili úspěchy na jevištích řady 
evropských zemí a nyní dopluli i k 
nám.    

mimo předpl.

27. 5. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy i 
děje strašidelné a kruté, které se dí-
ky tomuto principu stávají legrační a 
hravé.  Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.               

mimo předpl.

30. 5. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
Ostře sledované vlaky       
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy  na  malém  
středočeském nádraží v  období  pro-
tektorátu, tragikomedie o milování a 
hrdinství... 

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, 

Komenského 22 
18. 5. ve 20.00
Koncert skupiny: 
RA DIMOVA KA PELA KA REL
Vstupné 50,- Kč.

4. 5. v 10.00
POHÁDKA  O TAJNÉM KLÍČI 
Divadelní pohádkové představení 

o lidské touze, čertovské lsti a ženské 
vychytralosti nejen pro pacienty PL 
hraje DS Kobylky Jihlava.

15. 5. v 8.30 a 10.00
NAŠE PÍSNIČKA  
aneb Postavím si domeček
Koncert s divadelní výpravou pro 

MŠ, ZŠ hraje Hudební divadlo dě-
tem Hradec Králové.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 
54, tel. 567 552 232, Dana Holíková 

604 880 804, e-mail: 
divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 

www.plj.cz

do 3. 5. 
PŘÍRODA MÝCH SNŮ 
Výstava krajinné fotografi e Petra 

Koukoly.

6. 5. - 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Výstava - tvorba dětí jihlavských MŠ 

v rámci programu prevence městské 
policie.

6. 5. v 15.00 a 17.30
Jak pomocí potravin 
a jednoduchých čínských cviků 
léčit tělo a klouby 
Další přednášky s besedou chiro-

praktika Vinci Lászlo. Vstupné 50 Kč.

10. 5. v 17.00
MERDETOUR  aneb LiStováNí 
se Stephenem Clarkem
Křest nové knihy Faktor Merde, au-

togramiáda, beseda s autorem.

13. 5. v 16.00
Taiwan People‘s Study 
and Working 
(for high school to university uni-

versity students), prezentace v anglič-
tině.

15. 5. v 16.30
TOLKIENOVA ŘÍŠE POHÁDEK 
aneb s Hobitem tam a zase zpátky 
Další setkání s Alenou Mikulíkovou.

16. 5. v 17.00
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI 
České republiky - nenáviděni 
i milováni
Přednáška Ing. Radovana Smolin-

ského, Ph.D. z AV České republiky. 
Projekt: Věda všemi smysly. 

23. 5. v 17.00
EXPEDICE TRA NSASIA 
- vlakem kolem Asie 
se skládacími koly 
Cestopisná beseda s promítáním 

cestovatelů Moniky a Jirky Vackových 
o dobrodružné cestě vlakem z Prahy 
do Pekingu.

27. 5. v 16.30
IRISDIAGNOSTIKA  
- Strava jako lék 
Přednáška a beseda Mgr. Andrey 

Šmidlové.

30. 5. v 17.00
ČTYŘI TYPY RODIN - jak nás 
ovlivňuje naše původní rodina? 
Přednáška Th B. Aleše Zástěry.

Hluboká 1, Jihlava, tel. 567 167 850, 
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 

htt p://www.knihovna-ji.cz/

31. 5. - 28. 9. 
ALEŠ KA UER - VNITŘNÍ 
VITRÁŽE
Vernisáž výstavy 31. 5. ve 21 hodin. 
Součástí vernisáže bude hudební 

performance Aleše Kauera a Tomáše 
Reinera nazvaná Vnitřní vitráže. 

Galerie Na dně (na chodbě Divadel-
ního klubu v Horáckém divadle), Ko-
menského 22.


