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21. 5.  17.00  
„PALESTINA: ZEMĚ NEZEMĚ“
Cestovatelská přednáška JIŘÍHO 
KA LÁTA
Vymezení toho, co se vlastně roz-
kládá na území, které my většinou 
známe pod označením západní břeh 
Jordánu a Gaza, je zmatené a v mno-
ha případech značně nestabilní. Jak 
žijí lidé na místech, kde prakticky 
neustále doutnající i vybuchující 
konfl ikt na sebe dennodenně upo-
zorňuje?

28. 5.  17.00  
„FALUN DAFA“
Přednáška ZDENKY DANKOVÉ.
Prezentace historie a zdravotních 
účinků starobylé metody Falun 
Gong, názorné ukázky meditačního 
cvičení za doprovodu hudby, poru-
šování lidských práv - pronásledová-
ní lidí praktikujících Falun Gong v 
Číně, nabídka petice.

každé pondělí 16.00 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO  
Každé pondělí od 16 hodin ve Stu-
dovně pro mládež společné čtení z 
vybraných knih.

každou poslední středu 15.00 
DESKNI-TO! Každou poslední 
středu v měsíci se schází Klub des-
kových her pro mladé (věková hra-
nice 13+) ve Studovně pro mládež.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

2. 5.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Romantická „pohádka“ pro do-
spělé o síle lásky a obětavosti                                
Ondina je rusalka. Je jí šestnáct let, 
narodila se před mnoha sty lety a 
nikdy neumře. Nikdy také nepotka-
la žádného muže. Jednoho dne ale 
spatří Hanse - rytíře, který v temném 
lese náhodou zabloudil, zamiluje se 
do něj a prožije neuvěřitelnou vášeň 
a nekonečnou bezpodmínečnou lás-
ku… B /5/

5. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krá-
le Artuše a hledání Grálu…                              
Dorst v této hře hledá odpověď na 
aktuální otázky svých současníků. I 
jeho hrdinové ze světa bájí mají ja-
zyk, rysy a vlastnosti současného 
člověka.  „Merlinem jsem chtěl uká-
zat, že koberec našich konvencí, mo-
rálky, našich úmluv a všeho, co jsme 
si tak hezky vymysleli, je tenounký, 
pod ním je kamení, pustá zem.“

H /5/

7. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

T /5/

9. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana
Premiéra. Situační komedie ze sou-
časnosti o tom, jak to vypadá, když 
přijde kontrola ze sociálního úřadu 
na člověka, který v sociálním systé-

mu pro sebe objevil jisté trhliny…   
Hlavní hrdina Eric Swan využívá 
trhliny sociálního systému k vylepše-
ní svého rozpočtu. Když však na něj 
přijde kontrola ze sociálního úřadu, 
jeho habaďůry mu začnou přerůstat 
přes hlavu. Zoufalá snaha o záchranu 
celé situace, spolu s plejádou dalších 
postav, rozehraje ztřeštěnou komedii 
plnou situačního i slovního humoru. 
 P /6/

11. 5.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-
kdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 
komických situací a vtipných dialo-
gů začíná ve chvíli, kdy se dva neza-
městnaní muzikanti nedopatřením 
stanou svědky vyřizování účtů dvou 
mafi ánských gangů. Aby unikli pro-
následování, odjedou s dívčí kapelou 
na Floridu - jak jinak než převleče-
ni za dívky. Rozjíždí se kolotoč plný 
bláznivých situací… 
 mimo předpl.

12. 5.  17.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana M /5/

13. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana O /5/

15. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem  
K /5/

16. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana E /5/

18. 5.  10.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama.Strhující drama Maryši, kte-
ré její vlastní rodina a  společenské  
konvence  zničily  život. Tato dnes 
již národní klasika oslovuje i dneš-
ního člověka svým příběhem vztahu 
rodičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní 
individuality - v konfrontaci „obecně 
přijímaných“ pravidel a norem.
 mimo předpl.

19. 5.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina  J /5/

20. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana KV/6/

21. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana L /5/

25. 5.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, pě-
šák snů
Pohádka. Klasická pohádka v drama-
tizaci režiséra Jiřího Ondry o princi, 
který se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem… 

mimo předpl.

26. 5.  17.00 
Moliere: Lakomec
Komedie. Molierova komedie z roku 
1668, kde hlavní roli hraje člověk, z 
něhož mamon a hon za penězi uči-
nil otroka zlata a bohatství, který pro 
samé peníze nevidí, že ztrácí své nej-
bližší, že ztrácí svou lidskost, radost i 
lidskou pospolitost, je bezesporu i v 
dnešní době velmi živá…  

mimo předpl.

27. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
 D /5/

28. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana  U /5/

29. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana C /5/

30. 5.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-
kdo to rád horké 

mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

11. 5.  10.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměvavý, 
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 představe-
ní určeného všem věkovým katego-
riím, zejména pak teenagerům. 
 mimo předpl.

14. 5.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novi-
nář 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.  

mimo předpl.

22. 5.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikome-
die o ženách, kterým nezbývá než 
dřít do roztrhání těla. V úvodu hry 
zastihneme pětici starých žen kdesi 
v New Yorku na lavičkách v parku. 
Stařenky probírají témata, přiměře-
ná jejich věku a duševnímu rozpolo-
žení, ale zvolna v nás začíná sílit po-
dezření, že titul Nejstarší řemeslo se 
vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

23. 5.  17.00 
Autopohádky
Premiéra nové pohádky na Malé scé-
ně. 

mimo předpl.

JAZZ CLUB
25. 5.  19.30 
Louis Armstrong revival
F. Procházka 

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54
19. 5.  19.30 
RA DŮZA 
Koncert

20. 5.  10.00 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE  
Pohádka pro děti MŠ. Hraje DUHA 
Polná

21. 5.  8.45 a 10.00 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 

Pohádka pro děti MŠ. Pořádá a hraje 
DUHA Polná

30. 5.  10.00 
V.I.P. POHÁDKA   
Velká indiánská pohádka. Hraje Di-
vadlo Kobylky

DIOD
Tyršova 12

8. 5.  19.30 
DEN OPRIČNÍKA 
Studio Hrdinů, činohra. Co začalo 
ranní toaletou a koupelí v páře, skon-
čí ve vychladlé vodě, kde se vznáší 
bezvládné tělo se psí hlavou. Vstup: 
160/50 Kč.

10. 5.  16.00 
ZELENÉ PRA SÁTKO
De Facto Mimo
Pravdivá pohádka ze života v příro-
dě. Vstup 50 Kč.

15. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (Sk. B)
De Facto Mimo, činohra. Psycholo-
gická komedie s vedlejšími účinky. 
Vstup: 90/70 Kč.

16. 5.  16.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
RŮŽIČKOVOU 
koncert pro děti
U písniček se děti rozhýbou, zacvi-
čí si a naučí se zpívat část písničky. 
Vstup 120 Kč.

20. 5.  10.00 – 18.00 
KA BELKOVÁ BENEFICE
Jedná se o ojedinělou charitativní 
akci na Vysočině, kdy všechny ženy 
mohou do produkce Rádia Jihlava 
přinést nositelné kabelky, které po-
tom budou za symbolické ceny pro-
dávány na veletrhu 20. května 2015 
v DIODu. 

22. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (Sk.  A)
De Facto Mimo, činohra. Vstup: 
90/70 Kč.

29. 5.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-
NOSTI (Sk. B)
De Facto Mimo
pravdivá komedie o lásce
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-
medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Vstup: 90/70 Kč.

30. 5.  16.00 a 19.00 
BYLO TO MÁJE MĚSÍCE
Pramínek
Pojďte společně se soubory Pramín-
ku prožít 5. díl - Roku na Horácku. 
Prožijme večer o čarodějnicích, po-
stavme májku, podívejme se na dět-
skou pouť, … od 16 h společně s 
koncertem Zpěváčků
Vstup: 90/60 Kč.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

2. 5.  10.00 
BUNKRJEŽEKPARÁDA
Zábavné představení pro děti.                       


