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Zpěvák Jakub Smolík, který vydal 
na tři desítky alb, spolupracoval s 
řadou hvězd českého showbyznysu 
a proslavil se hitem  Až se ti jednou 
bude zdát, oslaví v letošním roce ži-
votní jubileum – 60 let. Stále rozdá-
vá radost svými písničkami a Vy se 
na něho můžete opět těšit v předvá-
nočním období. 

Vstupné: 360, 340 Kč 
12. 12. v 19.00
SCREAMERS: VÁNOČENÍ
divadelní sál DKO Jihlava   
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava 
Screamers jsou jednou z nejstabilněj-

ších českých uměleckých skupin, která 
se etablovala na poli alternativního di-
vadla v roce 1997. Tvoří ji v současné 
době čtyři umělci – herci, tanečníci, 
zpěváci a komici. Na jevišti se pracovně 
setkali s většinou českých populárních 
zpěvaček a zpěváků, herců a komiků, 
a například se slavnou skupinou Bo-
ney M. V roce 2010 okouzlili miliony 
diváků v semifinále talentové soutěže 
Česko Slovensko má talent. Screamers 
jsou mistry parodie a nadsázky umě-
lecky okořeněné o divadelní přesah. 
Představení jsou estetickým zážitkem 
postaveným na syntéze hereckého, ba-
letního a pěveckého umění. Umění fe-
male impersonatingu, bravurní impro-
vizace a jevištní kompozice.

Vstupné: 325 Kč
14. 12. v 15.00
Jan Werich: TŘI VETERÁNI
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s pod-

porou statutárního města Jihlava
Divadelní společnost INDIGO
Fimfárum. Úžasná knížka pohádek 

Jana Wericha. Patrně nejznáměj-
ší je příběh tří vysloužilých vojáků. 
Pomocí tří kouzelných darů (har-
moničky, klobouku a měšce), které 
dostali od hodných skřítků, napraví 
hamižnou princeznu a sami zjistí, v 
čem je vlastně to pravé lidské štěstí.

Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec 
Pankrác, dragoun Bimbác a vojen-
ský kuchař Servác jsou po propuště-
ní z armády bez peněz. Od dobrosr-
dečných skřítků dostanou kouzelné 
dary: harfičku, která „vyrábí“ vojáky, 
sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, 
na co si člověk vzpomene a bezedný 
měšec plný zlaťáků. S těmito dary se 
toulají světem, až doputují do krá-
lovství Monte Albo. V něm žije král 
Pikola se svým sluhou a krásná prin-
cezna Bosana. Jejímu kouzlu veterá-
ni okamžitě propadnou. A tak není 
složité, aby je Bosana společně s Pi-
kolou připravila o všechny kouzelné 
dary a nechala vyhnat ze země. Ve-
teráni se vrací zpět na místo, kde se 
setkali se skřítky. Nezbývá jim, než 
přehodnotit, co je na světě opravdu 
nejdůležitější. Skřítci se rozhodnou 
dát vysloužilým vojákům ještě jed-
nu šanci. Z kouzelného stromu do-
stanou veteráni jablko, po kterém 
roste nos, a hrušku, po které se nos 
vrací do původní podoby. S tímto 
kouzelným ovocem spěchají znovu 
do Monte Alba. Bimbác (převlečený 
za prodavače) dává Pikolovi jablko 
pro Bosanu, aby byla zdravější a ještě 
krásnější. Bosana si kousne a naros-
te jí dlouhatánský nos, který dokon-
ce překračuje hranice království. Je 
z toho mezinárodní ostuda. Co teď? 
Všechno se v Monte Albu hroutí! To 
už jsou ale za dveřmi paláce Pankrác, 
Bimbác a Servác, aby v převlečení za 
lékaře princeznu nosu zbavili... Po-
hádka nejen pro děti o odvaze, lid-
ské hlouposti a skutečném lidském 

štěstí, které bývá na dosah.
Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Če-

lebič / Viktor Zavadil, Michal Vykus 
/ Martin Hejný, Miroslav Dvořák, 
Jana Trojanová, Lilian Fischerová. 
Režie: Jiří Kraus.

Vstupné: jednotné 140 Kč | kaž-
dá osoba bez rozdílu věku musí mít 
svoji platnou vstupenku

15. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: Filharmonie G. Mahle-

ra, z.s. 
Tradiční koncert v tradičním čase 

se spoustou hostů. 
Vstupné: 250 / 200 Kč
16. 12. v 19.00
VĚRA MARTINOVÁ – FOUK-

NEME DO SVÍCÍ
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava
Věra Martinová je často nazývána 

„první dámou české country“ či „stá-
licí domácí populární hudby“, sama 
se cítí být především muzikantkou 
tělem a duší, která je otevřena všem 
hudebním inspiracím a vlivům. A 
chce své posluchače příjemně pře-
kvapovat pěknými písničkami s kva-
litními texty. Více než 60 snímků je 
toho důkazem. Věra Martinová je 
výraznou osobností naší hudební scé-
ny s nezaměnitelným stylem. Výčet 
jejích skladeb hovoří za vše.  Projekt 
FOUKNEME DO SVÍCÍ Vás naladí 
na vánoční notu a zahřeje Vás na duši.

Vstupné: 380, 360 Kč
17. 12. v 19.00
VOSTO5: STAND´ARTNÍ KA-

BARET
malá scéna DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava
Zcela otevřený divadelně–hudební 

improvizační večer. Stand´artní ka-
baret prožívá pokaždé svou premié-
ru i derniéru a je hudebně doprová-
zený kapelou SNAHA.

Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, 
Tomina Jeřábek, Ondřej Bauer.

Vstupné: v předprodeji 220 Kč, na 
místě 280 Kč

19. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT VYSO-

ČANKY
společenský sál DKO Jihlava   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s pod-

porou statutárního města Jihlava

Vánočně laděný koncert k tanci i po-
slechu. Udělejte si čas v předvánočním 
shonu a přijďte si poslechnout tradiční 
i ty svátečně laděné písně, připomínají-
cí čas adventu, Vánoc a koled, v podání 
dechové hudby Vysočanka Brtnice. Sál 
bude otevřen od 16:00 hodin.

Vstupné: 145 Kč 

DIOD

Tyršova 12, tel. 734 586 402,  
produkce@diod.cz, www.diod.cz 

Vstupenky: www.goout.cz.  
Pokladní hodiny – pro fyzický  

předprodej a vyzvednutí rezervova-
ných vstupenek: středa a pátek  

od 15 do 18 hodin.
1. 12. ve 14.30
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Pořadatel: Sokol Jihlava a DIOD
Jako každý rok i letos proběhne v 

DIODu speciální mikulášský pro-
gram. Nejprve si děti mohou za-
cvičit v „pekelné tělocvičně“, kde je 
čerti z různých oddílů protáhnou, 
natáhnou a když budou mít děti 
štěstí a čerti si je v pekle nenechají, 
projdou společně do DIODu, kde je 
čeká „andělské nebe“. Vystoupí od-
díly Akrobacie na šálách, Parkour a 
FunGym. Děti se kromě zábavného 
programu mohou těšit na sportov-
ní dárky, které dostane každý dětský 
návštěvník.

Vstupné 100 Kč
4. 12. v 19.30
VODA
Pořadatel: DIOD
První představení, které vzniklo 

přímo na půdě jihlavského DIODu, 
a na kterém se podílí celá řada osob-
ností se vztahem k našemu městu. 
Nabídne vám zamyšlení nad kom-
fortem každého z nás, kterého se ne-
umíme a nechceme vzdát. Inscenace 
v sobě kombinuje netradiční scéno-
grafii a prvky akrobacie a nového cir-
kusu. Hrají: Tereza Benáková, Lucie 
Vopálenská, Adam Hruška; Scénář: 
Silvie Čermáková; spolupráce na 
choreografii: Denisa Musilová, Eliš-
ka Brtnická; výprava a světla: Petr 
Píša, Martin Příhoda, Josef Cejnek; 
hudba: Ondřej Vítů

Vstupné 120/80 Kč
6. 12. v 10.00 – 18.00
BLACK BOX MARKET
Pořadatel: DIOD

Pátý ročník již tradičního desig-
nové trhu nabídne opět originální 
prodejce módy, doplňků, porce-
lánu, knih, papírnických výrobků 
a dalších specialit. Akci pořádá 
DIOD ve spolupráci se SUPŠ Hele-
nín, takže těšit se můžete i na mód-
ní přehlídku a rozprodej starších 
modelů školních návrhářů. Plánu-
jeme různé workshopy a samozřej-
mostí je dětský koutek. Podrobnější 
program a představení prodejců již 
brzy odhalíme u události, tak se ne-
zapomeň zajímat!

Vstupné 20 Kč
7. 12. v 18.00
ZEM SVÍTÍ POPRAŠKEM STŘÍ-

BRNÝM
Sníh se snáší tiše k zemi. Mráz kres-

lí na okna čarovné květy. Zem svítí 
popraškem stříbrným…studený, ale 
krásný čas přichází. Plamínek rados-
ti ve vašich srdcích jistě zažehne vy-
stoupení dětí z Dřeváčku. Pozvání 
přijal soubor Hradišťánek s cimbálo-
vou muzikou.

Pořadatel: Dětský folklorní soubor 
Dřeváček 

Vstupné: jednotné vstupné 90 Kč 
8. 12. od 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
pořádá Slunce o.s.
Tradiční bleší trh na prknech DIO-

Du od 14:00 do 16:30. 
10. 12. v 8.30 a 10.00
VÁNOČNÍ ČAS
Pořadatel: Dětský folklorní soubor 

Dřeváček
Pásmo vánočních písniček a tan-

ců z Horácka v podání dětského 
folklórního souboru Dřeváček je 
určené žákům jihlavských mateř-
ských škol. Přístupné je ovšem i 
pro veřejnost. 

Vstupné 35 Kč
13. 12. v 17.00 a 19.00
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČO-

KOLÁDU
Pořadatel: Nart Dance School
Více informací na www.nartdance-

school.cz
14. 12. v 17.30 a 19.00
V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM
Pořadatel: Pramínek
Přijďte se s námi vánočně naladit a 

připomenout si zvyky a tradice před-
vánočního času.

Vstupné 100 Kč

Fair Credit s půjčkou až 

150 000 Kč
pomáhá plnit 
sny celé vaší 

rodině.

800 888 120 Volejte
zdarma www.faircredit.cz
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Třeba na 
nové lyže
pro syna.


