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13. 1. 17.00
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál. Světoznámý americký muzi-

kál, který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům divadel-
ní historie, přibližuje dramatický osud 
jednoho ukrajinského městečka na po-
čátku 20. století. Svérázným hrdinou je 
mlékař Tovje, obdařený pěti dcerami 
a ráznou manželkou, díky jehož osobi-
tému humoru přerůstá děj v neokáza-
lou oslavu lidské soudržnosti. 

mimo předpl.
14. 1. 19.00 
Molière: Lakomec 
O /2/
15. 1. 19.00 
Molière: Lakomec 
F /3/
16. 1. 19.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Adaptace novely plné poezie, lásky 

a kouzel. V liduprázdných říčních 
lázních na břehu řeky Orše se denně 
během jednoho léta setkávají tři přá-
telé: majitel lázní Antonín Důra, 
major ve výslužbě Hugo a sečtělý 
abbé Roch. Počasí je nestálé, často 
poprchává, a tak má pan Důra nouzi o  
zákazníky. Většinu času tudíž tráví se 
svými přáteli v rozmluvách a rozjímá-
ní nad smyslem existence. Rozruch 
do jejich životů i celého městečka pak 
vnese příchod potulného kouzelníka 
Arnoštka a jeho půvabné schovanky 
Anny…

mimo předpl.
17. 1. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
E /3/
20. 1. 17.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
Š /3/
21. 1. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
mimo předpl.
23. 1. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v dra-

matizaci režiséra Jiřího Ondry o prin-
ci, který se vypraví do světa a jako 
němý sluha Bajaja si dokáže získat 
srdce princezny i utkat se s drakem… 
Pohádka o hrdinství bez velkých gest 
a slov, o tom, že i všemi vysmívaný 
a opovrhovaný outsider může být 
„velký člověk“ – velký duchem a srd-
cem, ne svým postavením a mocí. 

mimo předpl.
24. 1. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.
26. 1. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.
27. 1. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
J /3/
28. 1. 19.00 
Molière: Lakomec
KV/3/
31. 1. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Premiéra. Historická freska o rytířích 

krále Artuše a hledání Grálu… Dorst 
v této hře hledá odpověď na aktuální 
otázky svých současníků. I jeho hrdino-
vé ze světa bájí mají jazyk, rysy a vlast-
nosti současného člověka. „Merlin je 
příběh z našeho světa. Ztroskotání utopií, 
to přece má s námi co společného, alespoň 
to tak cítím… Merlinem jsem chtěl uká-

zat, že koberec našich konvencí, morálky, 
našich úmluv a všeho, co jsme si tak hezky 
vymysleli, je tenounký, pod ním je kamení, 
pustá zem.“

P /4/
MALÁ SCÉNA

5. 1. 9.00 
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 
díky 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.
7. 1. 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměva-

vý, ale i poučný a také biblický příběh 
o třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají, a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představení 
určeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům.  

mimo předpl.
8. 1. 19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický no-

vinář je přinucen udělat rozhovor se 
slavnou hvězdičkou televizních seri-
álů, ale raději by sledoval odstupová-
ní vlády, než být s herečkou („siliko-
novým mozkem“) v jedné místnosti. 
Herečka také není rozhovorem nijak 
nadšená, a mezi dvojicí se rozpoutá 
konverzační bitva s překvapivým fi -
nále. Brzy se z rozpačitého interview 
stává nebezpečný psychologický duel, 
ve kterém chvíli vítězí jeden, a chvíli 
druhý…

mimo předpl.
22. 1. 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastihneme 
pětici starých žen kdesi v New Yorku, 
kde se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemes-
lo se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.
27. 1. 19.30 
T. Holman: Interview 
mimo předpl.

JAZZ CLUB
12. 1. 19.30 
Trio WUH – Th e Art of Trio
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY
10. 1. 16.00 
Pohádky na schodech: Legendy 

o králi Artušovi 
mimo předpl.
31. 1. 16.00 
Pohádky na schodech: Legendy 

o králi Artušovi
mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54

26. 1. 19.00
ANGLIE a Wales
Od bílých útesů Doveru až na samý 

sever. Historická města, vznešené ka-
tedrály i nádherná příroda. Celove-
černí diashow Martina Loewa

DIOD
Tyršova 12

14. 1. 18.00 
KA M KRÁČÍŠ, JIHLAVO? II
Setkání, večeře, diskuze, nápady, 

komunikace, kultura... Po delší od-
mlce přicházíme opět s nabídkou 
příjemného večera stráveného mezi 
lidmi, kteří se zajímají o dění kolem 
sebe. 

21. 1. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. B)
De Facto Mimo. Psychologická ko-

medie s vedlejšími účinky. Objevte 
psychoevokaci a odblokujte se! Kurzy 
sebeovládání a sebeprosazení pod ve-
dením zkušeného terapeuta! 

23. 1. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. A)
24. 1. 19.30 
ANGEL-ky
Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová
Nebeská Clowneska. „Přijďte se podí-

vat na směs klišé různého druhu, na dvě 
cynické ženy, které se nebojí být patetic-
ké, na dvě těla pod tíhou křídel, která by 
je měla povznést, ale neví se kam. Sdílí-
me s vámi naši trapnost, náš primitivní 
poetizmus.“

25. 1. 16.00 
ANGEL-ky
Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová
Dětská verze nebeské clownesky. 
30. 1. 19.30 
FERNANDO KRA PP MI NA-

PSAL DOPIS
Buranteatr. Neromantická lovestory. 

Německý autor Tankred Dorst ve své 
hře z roku 1992 na vzorovém milost-
ném trojúhelníku zkoumá a analyzuje 
samu podstatu lásky. 

DKD JEŽEK
Jarní 22, Jihlava – Horní Kosov

3. 1. 10.00 
HRA JEME SI S JEŽKEM  
Novoroční dětská show.
10. 1. 10.00 
NUDA S NÁMI NENÍ ...
Písničky a soutěže pro celou rodinu.
17. 1. 10.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL 
Maškarní merenda (masky vítány). 
24. 1. 10.00 
Pohádky na sobotu 
Výlet do říše pohádek s písničkami.
31. 1. 10.00 
BUNKR PLNÝ HER 
Zábavné písničkové představení. 

Dům kultury
Tolstého 2

28. 1. 19.00 
Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH 

TĚ NEČEKA LA, TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlé-

ho provinčního městečka se jednoho 
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru 
a navštíví ji v Paříži. 

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

16. 1. 15.30 
FIMO HRÁTKY
Přijďte si v pátek odpoledne kre-

ativně hrát a objevovat společně 
úžasné možnosti tvoření z polyme-
rové hmoty fimo. 

Pro děti od 7 do 13 let v Brněn-
ské 29. Materiál zajištěn, vstupné 
80,-, kapacita je omezena. 

Přihlášky do 9. 1. na DDM JI nebo 
na melounova@ddmjihlava.cz.

17. 1. 10.00 
DĚTSKÉ TRA MPOLÍNKOVÉ 

DOPOLEDNE
Nově založený kroužek v DDM 

JI JUMPING KIDS pořádá tuto 
akci pro děti od 5ti let. V tělocvičně 
DDM JI, Brněnská 29 od 10 do 12 
hodin. Smích, zábava, společné cvi-
čení na trampolínkách za doprovodu 
hudby. Vystoupení členů kroužku se 
svou sestavou. 

S sebou přezutí a oblečení na cvi-
čení, přihlášky a informace: petras-
tosova@seznam.cz; hubena@ddm-
jihlava.cz.

18. 1. 14.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká karnevalová show pro děti 

a dospělé, plná her, soutěží a dalších 
překvapení. Program zajišťuje Dětské 
karnevalové divadlo Ježek, vstupné 
děti od 3 let 40,-, dospělí 50,-. Vstu-
penky v předprodeji na DDM JI od 
7. 1. Sál Dělnického domu, Žižkova 
15, JI od 14 hodin

30. 1. 9.00 
ZIMNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 

TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 29. Počet hráčů 2+1(+ná-
hradník). S sebou přezutí, výstroj. 
Kat.: do 12 let a 13-16 let. Nutno 
se přihlásit do 28. 1., rychetsky@
ddmjihlava.cz. Startovné 30,- Kč za 
hráče.

30. 1. 9.00 
POLOLETNÍ TURNAJ VE 

STOLNÍM TENISU
Tradičně od 9 hod. v hale SK JI – 

stolní tenis (pod autobusovým nádra-
žím). Pro neregistrované děti do 11ti 
let, a od 12 do 16 let. Startovné 40,-. 
Nutno s sebou pálku a vhodné přezu-
tí do haly.

SPORTOVEC ROKU a KOLEK-
TIV DO 15TI LET 2014

Do 20. února mohou všechny 
sportovní kluby Jihlavska zasílat no-
minace na Sportovce roku do 15ti 
let. Jedná se o sportovce, kteří v roce 
2014 dosáhli výrazných úspěchů 
v ČR. Nesmí v daném roce přesáh-
nout věk 15ti let. Sportovní kolektiv 
se počítá 3 a více členů. Propozice 
a přihlášky na www.ddmjihlava.cz,-
informace: napravnik@ddmjihlava.
cz.

ZUŠ
Masarykovo nám. 16 

6. 1. 16.30 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Na 

podporu Tříkrálové sbírky. 
Kostel sv. Jakuba

Zacheus, 
 klub pro volný čas

Komenského 20 

18. 1. 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 

a malým divadýlkem v klubu.
23. 1. 19.00 
ACH, TA NĚHA NAŠICH 

DAM…
Černá francouzská komedie. Hrají: 

Eva Čurdová, Květa Přibylová, Lída 
Dostálová.


