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ta Vojtěch Jindra je českému publi-
ku dobře znám ze skupin Taliesyn, 
Irish Dew a Bran, které spojuje je-
den významný faktor, a tím je ori-
entace na hudbu Irska, Skotska a 
Bretaně.

Divadlo Na Kopečku

Psychiatrická nemocnice,  
Brněnská 54, tel. 567 552 232,  

e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz,  
www.pnj.cz

5. 2. v 9.30
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
Hraje Divadlo SemTamFór
Za pohádkou s Jihlavskými listy pro 

MŠ

14. 2. v 19.00
POKER BEZ ESA
Hořkosladká komedie Ivana Krause
Hraje a pořádá NaKop Tyjátr Jihlava

17. 2. v 15.00
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Hraje Divadlo MINARET
Za pohádkou s Jihlavskými listy 

Jihlava

19. 2. v 9.30
KOCOUR V BOTÁCH 
Hraje Divadlo ELF
Za pohádkou s Jihlavskými listy pro 

MŠ

Dětské karnevalové 
divadlo Ježek

Stavbařů 41,  
(za bývalým hotelem Jihlava),  

tel. 723 764 198,  
www.dkdjezek.ic.cz,  

e-mail: Telc.Anna@seznam.cz.

2. 2. v 10.00
MAŠKARNÍ KARNEVAL   

9. 2. v 10.00
COUNTRY JEŽEK PARÁDA
Pro malé i velké.

16. 2. v 10.00
POHÁDKOVÁ sobota
Písničky z pohádek a pohádka

25. 2. v 10.00
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Soutěže, písničky a kvíz

Dům kultury

Tolstého 2,www.dko.cz 
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel.+420 604 293 037

5. 2. v 18.00
LADISLAV ŠPAČEK – ETIKETA 

VE ZKRATCE
Kdo z nás se někdy neocitl v nezá-

viděníhodné nejistotě, jak se obléci 
na promoci dcery, jak představit kli-
enta kolegům, zda mohu nabídnout 
tykání já, nebo je to na tom druhém? 
Vstupné 349 Kč.

6. 2. v 19.30
Dermacol NO NAME Acoustic 

tour 2019
No Name mají jedinečný hudební 

precedens „Ži...A Nech Žít“ a na-
plánovali velké Česko-slovenské 
turné! Vstupné 590/490 Kč. Diva-
delní sál.

7. 2. v 19.00
STANISLAV MOTL - APOŠTO-

LOVÉ TEMNÝCH SIL
Tentokrát se v přednášce zaměří na 

okultní kořeny nacismu na našem 
území. 
Vstupné 130/150 Kč. Malá scéna.

10. 2. v 15.00
KOUZELNÁ ŠKOLKA - MI-

CHAL K SNÍDANI
O všem dobrém, na co máme chuť a 

také o tom, co se stane, když z talíře 
nesníme poslední sousto, ve kterém 
je síla. 
Předprodej online i v pokladně!
Vstupné 175/195 Kč

13. 2. v 16.00
RADOVÁNKY S DECHOVKOU 

– JÁSALKA BAND
Pořad  pro seniory, ale i pro všechny 

ostatní, kteří se rádi pobaví při de-
chovce, zatancují si, či si jen přijdou 
poslechnout známé melodie.
Společenský sál. Vstupné 145 Kč.

14. 2. v 18.00
RADIM UZEL – EKONOMIE 

SEXU
Každé potěšení něco stojí. Vstup 

299 Kč. Divadelní sál.

17. 2. v 19.00
„ZKOUŠKA ORCHESTRU“
Během 2. orchestrálního koncer-

tu dostanou přítomní diváci mož-
nost získat vhled do procesu na-
studování koncertního programu s 
komentářem a následně i vyslech-
nout nastudované skladby.
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky. 

Divadelní sál.

24. 2.v 19.00
John Murrell: JEŠTĚRKA NA 

SLUNCI
DIVADLO V ŘEZNICKÉ
Komorní komediálně laděná hra 

zachycuje odvrácenou tvář skan-
dálního života divadelní ikony Sáry 
Bernhardtové. Vstupné 380/350 Kč. 
Divadelní sál.

26. 2. v 19.00
JOSEF FOUSEK - ZKRÁTKA 

BEZ POZLÁTKA
Písničkář, fotograf, spisovatel - rene-

sanční člověk Josef Fousek bude ve 
svém pořadu tentokrát čerpat ze své 
knihy ZKRÁTKA BEZ POZLÁT-
KA, která je plná fejetonů o životě, 
láskách, událostech smutných i ra-
dostných. Divadelní sál.
Vstupné 229 Kč. 

27. 2. v 18.00
NORSKO - Patrik Dekan
Krásná a rázná krajina tundry a leso-

tundry se stády divokých losů, sobů 
a pižmoňů. 
Malá scéna. Vstupné 100 Kč.

27. 2. v 19.00
LUCIE BÍLÁ – RECITÁL
Recitál několikanásobné zlaté zpě-

vačky Lucie Bílé za klavírního do-
provodu Petra Maláska. 
Vstupné: 790–990 Kč. Divadelní sál.

28. 2. v 19.00
JE OHROŽENA SVOBODA MÉ-

DIÍ?
Deník FORUM 24 se zabývá šíře-

ním informací, které by se před ro-
kem 2013 běžně objevovaly na ti-

tulních stranách novin a v hlavním 
zpravodajství televizí. To se bohužel 
v posledních letech už většinou nedě-
je. Je svoboda médií ohrožena jejich 
přebíráním českými oligarchy? Ničí je 
nápor fake news, dezinformační weby 
a další „rádoby média“? O tom všem 
bude debata s redaktory deníku FO-
RUM 24 Pavlem Šafrem a Johanou 
Hovorkovou a moderátorem akce, 
mediálním odborníkem, Bedřichem 
Musilem.
Malá scéna. Vstup ZDARMA do 

naplnění kapacity sálu.

DIOD

divadlo otevřených dveří,Tyršova 12,  
tel. 734 586 402,  

produkce@diod.cz, www.diod.cz 
Vstupenky: www.goout.cz.  

Pokladní hodiny – pro fyzický  
předprodej a vyzvednutí  

rezervovaných vstupenek:  
středa a pátek od 15 do 18 hodin.

6. 2. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární ko-

medie o divadle, lásce a filmech, kte-
ré si všichni natáčíme, aniž bychom 
se na ně chtěli dívat. Pokud chcete 
zažít něco výjimečného, musíte si to 
vymyslet, napsat, zorganizovat, nare-
žírovat, nazkoušet a zahrát. Nebo se 
přijďte podívat, jak to promítáme my.
Vstup 100/80Kč

9. 2. v 19.30
ŠIBŘINKY
The Shot, Shobull Band a další
Sokol Jihlava
Už téměř 150 let se po celé vlasti ko-

nají Šibřinky jako zábava, karneval, so-
kolský ples nebo všechno dohromady. 
Letošní jihlavské vydání se ponese v 
duchu Starců na chmelu a bude tradič-
ně otevřené jak tanečníkům v kostý-
mech, tak i těm, co se neradi převlékají. 
Těšit se můžete na kapely The Shots 
(Sál DIOD) a Shobull Band (kavárna 
Bioskop). Sedět i stát se bude jak v DI-
ODu, tak v Bioskopu, catering je v re-
žii Bioskopu a Jakub Škrdla chystá růz-
ná vystoupení, ve kterých se představí i 
mistr světa ve stepu Tobiáš Košir.
Vstup 200 (sezení), 150 (stání)

13. 2. v 19.30
ŠVIHLA
Tereza Hradilková a kolektiv (Síla 

ženy)
Taneční představení Švihla dokazu-

je, že skákání přes švihadlo není jen 
dětská hra; symbolizuje i ambici, 
touhu po výkonu, snahu o sebezdo-
konalování. Ne nadarmo byl pro au-
torku inspirací její zážitek v boxerské 
škole, kde švihadlo patří k základ-
ním cvičebním pomůckám. Silové 
představení na hranici tance získalo 
prestižní ocenění Taneční inscenace 
roku 2017. Koncept, choreografie, 
interpretace: Tereza Hradilková
Vstup 160/80 Kč

16. 2. v 15.00 – 17.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Centrum pro rodinu
Srdečně Vás zveme na další tradiční 

Dětský karneval, který pro tentokrát 
bude uspořádán na motivy pohádky 
Anděl Páně.

Vstupenky lze zakoupit pouze v před-
prodeji v Centru pro rodinu Vysočina, 
a to vždy v pondělí – pátek v 8:00 – 
15:00 hod.
Vstupné za osobu 80 Kč, děti do 1 

roku zdarma.

17. 2. v 19.30
NASLEPO
Kino DIOD
Lidé se často rozhodují, zda půjdou do 

kina podle různých recenzí a doporu-
čení od přátel. My bychom rádi, abys-
te prostě přišli do kina k nám a nechali 
se překvapit naším výběrem. Pokud se 
vám film nebude líbit, tak to máte za-
darmo, pokud ano, tak zaplatíte až po 
skončení projekce. Risknete to s námi?
Platí se po filmu.

19. 2. v 9.00 a 11.30
KAFFEEKLATSCH
Holektiv
Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee! 

Ženy sedí. Klevetí. Klatsch! Kaf-
feeklatsch. * Pojem Kaffeeklatsch, 
neboli klevetění u kávy, pochází z 
období 1.pol. 19.stol. V této době 
nemohly ženy navštěvovat veřejné 
kavárny, a tak se začaly střídavě schá-
zet ve svých domácnostech, kde po-
píjely kávu a povídaly si. Muži tomu-
to zvyku začali říkat Kaffeeklatsch. 
Divadelní představení s tancem, ak-
robacií a kávou.
Pro žáky a studenty
Vstup 50 Kč

20. 2. v 17.30 a 20.30
PRÁZDNINY V EVROPĚ
Ladislav Zibura
Nový pořad enfant terrible české 

cestovatelské scény opět v DIODu. 
Ladislav se tentokrát vydal na cestu 
po Evropě. Už dávno nechodí pěš-
ky, ale využívá spíš autostop a další 
nízkonákladové cestovní prostředky. 
Zábavný cestovatelský stand-up opět 
přiblíží především setkávání se s lid-
mi a nikoliv známé památky a turis-
tické cíle, kolem kterých se Ladislav 
pohyboval. A v tom právě spočívá 
největší síla Ladislavových vystoupe-
ní. Nejen, že události, které na ces-
tách zažívá, přijímá s velkou poko-
rou, ale zároveň má velký dar natrefit 
na ty největší podivíny, které si na 
našem stařičkém kontinentu umíte 
představit. 
Vstup 170/130 Kč

24. 2. ve 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
Oblíbený Bleší trh na prknech DI-

ODu.
Vstup zdarma

27. 2. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Další repríza zbrusunové hry souboru 

De Facto Mimo. Vědecko-fantastic-
ká stereotypická travestie pro několik 
mužů a všechny ženy. Podoby a pro-
měny mužství a ženství postavené na 
hlavu, obrácené na ruby a vypuštěné 
bezostyšně přímo do diváků. Hrají: 
Jakub Vyvážil, Jiří Varhaník, Pavel Ště-
pán, Jiří Šalomoun, Markéta Sokolová, 
Markéta Ketnerová, Kamila Koubová, 
Michal Kouba, Martin Kolář, Martin 
Kacafírek, Markéta Holoubková, Adé-
la Grossmannová a Klára Englišová. 
Představení je přístupné od 15 let.
Vstup 100/80 Kč


