
STRANA 27 Kultura NJR – ŘÍJEN 2015

Slavné komorní drama plné překvapi-
vých zvratů  i absurdních krutých her 
je sondou do partnerských vztahů. 
V novém překladu J. Joska. To, co se 
dříve jevilo jako nové a překvapivé – 
drásavý pohled na strukturu vztahů, 
kruté manželské hry, psychické i fy-
zické týrání – dnes již dávno není na 
jevištích tabu. Režie Petr Svojtka. 
X /1/

7. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
O /1/
8. 10.  17.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb nájem-
níci pana Swana
Situační komedie ze současnosti o 
tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 
mimo předpl.

9. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
C /1/

10. 10.  15.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, pě-
šák snů
Klasická pohádka v dramatizaci re-
žiséra Jiřího Ondry o princi, který se 
vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princez-
ny i utkat se s drakem… Pohádka o 
hrdinství bez velkých gest a slov, o 
tom, že i všemi vysmívaný a opovrho-
vaný outsider může být velký člověk -  
velký duchem a srdcem, ne svým po-
stavením a mocí. Jen přátelství, láska a 
pokora mohou být klíčem k vítězství 
a pravý hrdina se neohání zbůhdarma 
mečem, ale především musí překonat 
sám sebe.
mimo předpl

13. 10.  17.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
Š /1/

14. 10.  17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Vrcholná hra českého realis-
mu, strhující drama Maryši, které její 
vlastní rodina a společenské konven-
ce zničily  život. Tato dnes již národ-
ní klasika oslovuje i dnešního 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.

15. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
L /1/

17. 10.  18.00 
Setkání generací - oslava 75. výročí 
HDJ
mimo předpl.

20. 10.  17.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
M /1/

22. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
U /1/

23. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
R /1/

24. 10.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-

kdo to rád horké
Muzikál. Příběh plný komic-
kých situací a vtipných dialogů začí-
ná ve chvíli, kdy se dva nezaměstna-
ní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi -
ánských gangů. Aby unikli pronásle-
dování, odjedou s dívčí kapelou na 
Floridu - jak jinak než převlečeni za 
dívky. Rozjíždí se kolotoč plný bláz-
nivých situací -  obzvláště když se Joe 
zamiluje do dráždivé, i když poněkud 
naivní zpěvačky Sugar, která čeká na 
svého vysněného milionáře, a naopak 
se jeden skutečný milionář zamiluje 
do Dafne, aniž by tušil, že Dafne je ve 
skutečnosti převlečený muž…
mimo předpl.

27. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
H /1/

31. 10.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie 
P /2/

MALÁ SCÉNA
5. 10.  17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Začíná potopa světa, na Noemovu 
archu nastupují zvířata po dvou, ale 
tučňáci jsou tři nerozluční kamarádi 
a vše navíc organizuje lehce zmatená 
holubice, která leccos přehlédne… 
Zachrání se všichni tři tučňáci? Bude 
svět po potopě lepší? A na co zapo-
mněla holubice? Usměvavý, ale i po-
učný a také biblický příběh o třech 
tučňácích, kteří přežijí potopu světa. 
Jak to udělají a zda jim v tom pomů-
že Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím.     
mimo předpl.

8. 10.  17.00 
J. Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek pro 
předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví příbě-
hy o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  kou-
pil  šoféra, O Plivníkovi, O princezně, 
která se nesmála nebo pohádku Účet-
ní a víla. 
mimo předpl.

10. 10.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikomedie o 
ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastih-
neme pětici starých žen kdesi v New 
Yorku na lavičkách v parku. Stařen-
ky probírají témata, přiměřená jejich 
věku a duševnímu rozpoložení, ale 
zvolna v nás začíná sílit podezření, 
že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje 
právě k nim… 
mimo předpl.

12. 10. 9.00 a 10.30 
J. Marek: Autopohádky 
mimo předpl.

14. 10.  19.30 
T. Holman: Interview
Politický novinář je přinucen udě-
lat rozhovor se slavnou hvězdičkou 
televizních seriálů, ale raději by sle-
doval odstupování vlády, než být s 
herečkou („silikonovým mozkem“) 
v jedné místnosti. Herečka také není 
rozhovorem nijak nadšená a mezi 
dvojicí se rozpoutá konverzační bitva 
s překvapivým fi nále. Brzy se z roz-
pačitého interview stává nebezpečný 
psychologický duel, ve kterém chvíli 
vítězí jeden a chvíli druhý…

mimo předpl.

19. 10.   
Improvizace II.
Nový formát na Malou scénu přináší-
me po víc než roční herecké přípravě. 
Již podruhé se herci souboru divadla 
utkají v různých improvizačních dis-
ciplínách.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54 

7. 10.  18.00 
KRVAVÉ JAHODY 
Věry Sosnarové
Beseda. 

14. 10.  15.00 
KVALITA ŽIVOTA V SENIOR-
SKÉM VĚKU
Beseda s odborníky. 

21. 10.  10.00 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  
Pohádka pro MŠ.

22. 10.  19.00 
ISLAND – horká země s ledovou 
tváří 
Digitální diashow M.Loewa. Mocné 
ledovce, hřmící vodopády i roztomilí 
papuchalci.

Dětské karnevalové

divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov

3. 10.  10.00 
JEŽKŮV DIVADELNÍ PODZIM... 
aneb když opadá listí.

10. 10.  10.00 
POHÁDKY Z HROMÁDKY
Písničky, soutěže a pohádka.

17. 10.  10.00 
VODNICKÁ SOBOTA
Mokré vodnické představení.

24. 10.  10.00 
Hrajeme si na: Tentokráte NA DI-
VADLO

31. 10.  10.00 
JEŽEK BUNKR PARÁDA  
Zábavné písničkové představení.

Dům kultury
 Tolstého 2

  
8. 10.  15.00 
KULTURNÍ POŘAD K MEZINÁ-
RODNÍMU DNI SENIORŮ
Kulturní program: Zahájí operní pě-
vec Jakub Pustina, vystoupení hos-
tů, předání ocenění a pamětních 
listů. Dále vystoupí Sokol Jihlava, 
Základní umělecká škola, tance Ištar, 
Hotch-Potch. Následovat bude mód-
ní přehlídka. K poslechu a tanci  hraje 
TOTO-BAND. Srdečně zve Svaz dů-
chodců.

8. 10.  19.30 
K. Huff : DEŠTIVÉ DNY 

Divadlo Ungelt. Hrají: Richard Kraj-
čo a David Švehlík. VYPRODÁNO.

9. 10.  19.00 
VĚRA  ŠPINAROVÁ a ADAM PAV-
LÍK BAND 
Tuto naši vynikající zpěvačku dopro-
vodí na jevišti i smyčcové kvarteto 
členů Janáčkovy fi lharmonie Ostrava. 
Vstupné: 420, 390 Kč.

10. 10.  19.30 
CHARITATIVNÍ GALAVEČER 
pro NF Šťastná hvězda
Kdo a co Vás během večera čeká?
Jan ČENSKÝ - Petr KOLÁŘ - Petr 
BENDE - Bohuš MATUŠ - Felix 
SLOVÁČEK - ABBA Stars, světel-
ná show MAGNIS - kolekce návr-
háře LUĎKA  HANÁKA ,módní 
show MISS PRINCESS OF THE 
WORLD. Vstupné 350 Kč

18. 10.  19.00 
3. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Veronika Böhmová – klavír
Program:L. van Beethoven – Koncert 
pro klavír a orchestr č. 5 „Císařský“J. 
Haydn – Symfonie č. 45 „Na odchod-
nou“
Cena vstupného: 190 Kč / 150 Kč

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

17. 10.  13.30 
DRA KIÁDA
22. ročník tradiční populární podzim-
ní soutěže. Letiště Jihlava – Henčov. 
Soutěž i o nejlepšího a nejoriginálněj-
šího draka. Doprovodný program pro 
děti. Vzletné za každého draka 40,-.
Informace: melounova@dmjihlava.
cz.

29. 10.  9.00 
PODZIMNÍ TURNAJ TROJIC VE 
FLORBALU
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29 
(stará budova) 
Pro žáky – 1. kategorie do 12 let, 2. 
kategorie do 15 let.
Startovné 30,- za osobu.
Přihlášky: rychetsky@ddmjihlava.cz 
do 23.10.

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

7. 10.  19.30 
WE ARE THE TALENTS
Divadelní soubor „ZNIČEHONIC“
Činohra. Hudební tragikomedie ze 
zákulisí talentových soutěží na mo-
tivy Heleny Eliášové. Hrají: Denisa 
Sáblíková, Daniel Jeřábek, Lenka Ma-
tulová, Lenka Roučková, Kristýna 
Hamršmídová, Patrik Urbánek, Anet 
Řezníčková
Vstup 90/70 Kč.

9. 10.  19.30 
SUPERNATURA LS
Martina Hajdyla Lacová, Stano Do-
bák / ME-Satanec
Dva úplně obyčejní smrtelníci se 
rozhodnou stát superhrdiny. Může 
jejich soužití zůstat nadále tak su-
per? Jedinečnost charakterů ve víru 


