Obsah slovo
Úvodní
Vážení čitatelé, milovníci kultury, fanoušci a návštěvníci DKO,
právě držíte v rukách Zpravodaj DKO na období září – prosinec 2019, který obsahuje nabídku pořadů námi pořádaných

i seznam akcí partnerů pronajímajících si naše prostory. Mimořádným je v tom, že je prvním zvěstovatelem nové
podoby loga DKO s.r.o. i nového grafického stylu.
Logo svým stylem, formou a obsahem lépe vizualizuje naši činnost. Změnou dáváme najevo, že program je a nadále bude
pestrý, oslovující všechny věkové a co se týče kultury i zájmové, či žánrové skupiny. Zvolené barvy vychází z pestrosti
dominantní skleněné vitráže, která je součástí naší budovy a výška písma i počet kolmých linií jsou inspirovány sloupy
u hlavního vchodu. Nový styl je navíc nositelem dynamiky doby, ve které žijeme. Už dávno neplatí Dům kultury a odborů,
zcela mylné je Dům, nebo palác kultury, a neužívá se ani jako dřív „Bílý dům“. Často ale slýcháme, že „se něco děje
v DéKáÓčku“.
Autorkou nového stylu je Eva Bystrianská a jsme jí vděční, že od jejího prvního autorského návrhu naslouchala našim
připomínkám a dokázala najít řešení, které nás nadchlo.
S novým stylem a logem se setkáte určitě častěji, než bylo doposud běžné. Od podzimní sezóny 2019 jej uvidíte na
plakátovacích plochách u uceleného měsíčního přehledu akcí, u dvojměsíčního výběru programové nabídky i v rámci
individuálních plakátů na jednotlivé pořady. Podle specifického stylu snad na první pohled poznáte, kdo je pořadatelem
akce.
Doufáme, že se vám logo líbí a že vás bude tento styl bavit, stejně jako naše programová nabídka. Budeme rádi, když
DéKáÓčko budete často a rádi navštěvovat.
Těšíme se na vás …
Petr Palovčík
jednatel DKO s.r.o.
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Všeobecné informace
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 604 293 037 / online na www.dko.cz
pondělí 7:30–11:00 / 12:00–17:00
čtvrtek 7:30–11:00 / 12:00–17:00
Případné změny naleznete na www.dko.cz

Pečlivě si uschovávejte zakoupené vstupenky. Jedná se o ceninu, která Vám nebude při ztrátě
či znehodnocení v žádném případě nahrazena a bez vstupenky nebudete do sálu vpuštěni. ................

Při kulturních pořadech je PŘÍSNÝ ZÁKAZ pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů,
vnášení jídla a pití do divadelního sálu! ......................................................................................
Aktuální informace o začátcích předprodejů a dění v DKO najdete na www.dko.cz
a facebookových profilech DKO s.r.o. „DKO Jihlava“ a „Malá scéna“. ..............
Přihlaste se k jejich sledování a nic vám neuteče. ....................................................

naši partneři

Vydává: DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, Jihlava. Tisk: Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Dolnokubínská 1451, Pelhřimov. / Zpravodaj lze získat u recepce DKO nebo v předprodeji vstupenek (vchod z Tolstého ulice, 1. poschodí vlevo), na radnici
(Masarykovo nám. 1, Hluboká 8) a v Turistických informačních centrech (radnice, brána Matky Boží). / Vyšlo v nákladu
5 000 ks. / Uzávěrka vydání 19. června 2019, distribuce 27. června 2019.

3

Jakub Kroulík – Síla a moc hypnózy
středa 11. září 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/

Zveme vás na odbornou interaktivní přednášku s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. Součástí programu jsou také
praktické ukázky sugesce a hypnózy.
Dozvíte se:
– co je hypnóza
– může být hypnóza nebezpečná?
– o osobnostech hypnózy v ČR a ve světě
– zažijete hypnózu v praxi

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 180 Kč / na místě 200 Kč
trvání akce asi 1:30 bez přestávky
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Michele Riml

Vzhůru do divočiny aneb Sex pro pokročilé II
čtvrtek 12. září 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
Studio DVA divadlo

Příběh manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje...
Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají
do přírody. Jak se zmenšuje rodinný rozpočet, zvětšuje se touha „přežít". Ale pozor! – ne za každou cenu. Do
stereotypů dojemně směšného a zmateného páru se jako vichřice vmísí nečekaná návštěva. Nespoutaná sestra
a provokativní švagrová Diana naruší Alici a Jindřichovi kempovací idylu. Dianina svobodná chuť a odvaha užívat
si a neustále zkoušet něco nového postupně „nakazí" naše protagonisty životním pozitivismem a energií. A vzhůru
do divočiny se nakonec změní na Vzhůru do života!
hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Kristýna Badinková Nováková
režie: Darina Abrahámová, překlad: Jitka Sloupová
premiéra: 18. září 2017

online prodej
zahájení prodeje 7. 4. 2019 / 18:00
vstupné 420, 380 Kč
trvání akce asi 1:30 bez přestávky

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Radovánky s dechovkou – Vysočinka
středa 18. září 2019
společenský sál DKO v 18:00

/HOST/
Český rozhlas Vysočina

Pro všechny milovníky dechovky – k tanci i poslechu...
Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován do sbírky Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, která pomáhá
nevidomým v celé České republice.
Sál bude otevřen od 17:00

online prodej
zahájení prodeje 14. 4. 2019 / 18:00
vstupné 99 Kč
trvání akce 18:00–20:00
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Rob Becker

Caveman
pátek 20. září 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
Point s.r.o.

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
hrají: Jan Holík / Jakub Slach
režie: Patrik Hartl
premiéra: 28. ledna 2005

online prodej
zahájení prodeje 5. 5. 2019 / 18:00
vstupné 370, 340 Kč
trvání akce asi 1:30 bez přestávky
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Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky!
sobota 21. září 2019
divadelní sál DKO v 15:00

/HOST/
Mottygo s.r.o., Praha

V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými broučky dostanou do pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechytil. Naučí Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou
Karkulce, aby jí nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou chaloupku. Budou si hrát na Pejska
a Kočičku. Dokonce jim bude plnit sny Zoubková víla. Budou papat ovoce a zeleninu se supermanem Mňamáčkem.
Nezapomenou, že jen Kamarádi drží všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají a zazpívají svoje
osvědčené hity, které broučkové tak milují.
Těší se na vás Štístko a Poupěnka v představení: Ať žijí pohádky!

online prodej
zahájení prodeje vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal
vstupné 195 Kč
trvání akce asi 1:00 bez přestávky
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Sébastien Thiéry

Dva nahatý chlapi
neděle 22. září 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
JT promotion

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní
advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden
netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se
nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená.
hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová
režie: Antonín Procházka, překlad: Jaromír Janeček
premiéra: 16. ledna 2019

online prodej
zahájení prodeje 3. 3. 2019 / 18:00 – VYPRODÁNO
vstupné 400, 360 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Jaroslav Kmenta – Investigativní novinařina
v době oligarchické
úterý 24. září 2019
malá scéna v 19:00

/DKO/

Jaroslav Kmenta je jedním z průkopníků takzvané investigativní žurnalistiky v České republice. V roce 2010 získal
prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobou a důslednou investigativní žurnalistiku. Jeho články
odhalující korupci či spojení mafie a politiky dovedly k rezignaci řadu politiků včetně premiéra Stanislava Grosse či
vicepremiéra Egona Lánského, ale také ministra dopravy Víta Bártu. Kvůli knize Kmotr Mrázek II – Krakatice přijali
politici „náhubkový" zákon, který médiím zakazuje zveřejňovat odposlechy.

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné 120 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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česko-slovenský muzikál

Kubo – pocta Jozefovi Kronerovi
úterý 24. září 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
Umelecká agentúra Mystik, s.r.o., Bratislava

Živé, energické a zábavné představení!
Nový muzikál Kubo v moderní a divácky přitažlivé podobě!
Bravurní herecké a taneční výkony, spojení moderního tance s folklórem!
Plejáda skvělých herců a tanečníků!
„Anča, ja mám nožík“, legendární výrok Jozefa Kronera
Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdání holdu velikánovi slovenské filmové a divadelní scény – Jozefovi
Kronerovi.
Režie : Ivan Blahút

online prodej
zahájení prodeje 5. 5. 2019 / 18:00
vstupné 599–729 Kč, na místě 824 Kč
trvání akce asi 1:45 bez přestávky
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Dan Bárta & Illustratosphere
Zvířený prach tour
pátek 27. září 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal
v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se
také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere,
se kterou aktuálně představí páté řadové album Kráska a zvířený prach.
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard
populární hudby... Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již
dvacátým rokem!
autor fotografie: Ondřej Pýcha

online prodej
zahájení prodeje 14. 4. 2019 / 18:00
vstupné 490, 460 Kč, na místě 530 Kč
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Jananas
středa 2. října 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/

Jananas je kapela, kterou si nespletete. Skupina vedená charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho
narušovala stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostla.
Skupina podle svých slov vznikla v roce 2005 a první veřejné vystoupení měla v roce 2007. To ještě jako duo, protože
tvůrčí jádro skupiny od začátku tvoří kromě zpěvačky Jany Infeldové také kytarista Jan Vávra. Brzy k sobě přibrali
baskytaristu Jaromíra Fulneka, který se podle legendy kvůli kapele naučil na baskytaru za pouhých čtrnáct dní.
Poprvé na sebe Jananas upozornil na největším českém folkovém festivalu Zahrada, kde v roce 2009 získal ocenění.
Poté se skupina spojila s producentem Martinem Ledvinou a vydala svůj eponymní debut. Za tuto desku, která vyšla
poťouchle na Silvestra roku 2010 u vydavatelství Indies Scope records, získala skupina hned pár měsíců na to
nominaci na cenu Anděl v kategorii folk a country. Následně navštívila snad všechna myslitelná i nemyslitelná podia
českých klubů a festivalů. To již s bubeníkem Janem „Chili“ Chalupou, který se stal brzy stálým členem sestavy.

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Helena Vondráčková – Dlouhá noc Live!
pátek 4. října 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
Agentura MM Praha, s.r.o.

Legenda populární hudby Helena Vondráčková oslaví 55 let na scéně na česko-slovenském turné
Dlouhá noc live!
Fanoušci se můžou těšit na největší hity z bohatého repertoáru a také na hosta tohoto koncertu, zpěvačku Šárku
Rezkovou.
Po koncertě proběhne autogramiáda.

online prodej
zahájení prodeje 27. 1. 2019 / 18:00
vstupné 690–990 Kč
trvání akce asi 2:10 s přestávkou
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Losers Cirque Company – The Loser(s)
úterý 8. října 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
Losers Cirque Company

Vítězové prvního ročníku televizní soutěže Česko Slovensko má talent – akrobatické duo DaeMen, oslovili další
performery z řad tanečníků a akrobatů a pod produkcí jejich vlastní umělecké agentury United Arts, vznikl nový
divadelně akrobatický projekt The Loser(s), ke kterému přizvali uznávanou choreografickou persónu Jarka
Cemerka. I když se v tomto projektu herecky objevuje pouze polovina dua DaeMen, akrobat Petr Horníček, i přesto se
diváci mají na co těšit...
Vedle výher přináší život také prohry. Člověk se stává lůzrem, a to třeba i na poli lásky. Vpřed se ubírá cestou
krkolomnou, trnitou a záblesky radosti dávají naději, že třeba někdy dospěje k cíli a zvítězí.
scénář, režie a choreografie: Jarek Cemerek
premiéra: 18. srpna 2014

online prodej
zahájení prodeje 7. 4. 2019 / 18:00
vstupné 390, 360 Kč / na místě 420 Kč
trvání akce asi 1:15 bez přestávky

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Karel Plíhal – Recitál
středa 9. října 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

Ojedinělý hudebník, textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertní
podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil
a roztesknil emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého
Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové.
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě inteligentně
humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé
písničky. A zároveň famózní kytarové umění.
Nevhodné pro děti do 12 let!!!

online prodej
zahájení prodeje 14. 4. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 340, 300 Kč, na místě 370 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Posvícení v Končenicích
pátek 11. října 2019
divadelní sál DKO v 19:30

/HOST/
Pramínek Jihlava

Končenice – vesnice uprostřed Chorvatska. A její zvláštnost? Založili ji čeští vystěhovalci, už druhé století tam žijí,
mluví česky a udržují české zvyky.
Soubor Pramínek udržuje již přes 10 let styky s českou národnostní menšinou v Chorvatsku, účastní se českých
dožínek v Chorvatsku a spolupracuje zejména s Českou besedou v Daruvaru a v Končenicích. V loňském roce se české
dožínky pořádaly v Končenicích a Pramínek se podílel na pořadu Od dožínek do posvícení, který byl zahajovacím
programem dožínkových slavností.
Pořad se vážně i nevážně zabývá historií i současností Končenic a českými zvyklostmi, které se zde dosud udržují, se
zvláštním zřetelem na období od dožínek do posvícení.
účinkují: soubory České besedy Končenice, soubory Pramínek a Šípek Jihlava

online prodej
zahájení prodeje 1. 9. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
trvání akce asi 1:20 bez přestávky
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Filharmonie G. Mahlera
říjen / listopad / prosinec 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
Filharmonie G. Mahlera – www.f-gm.cz

neděle 13. října / „Vivat Kramář“
František Vincenc Kramář, rodák z Kamenice u Jihlavy, byl posledním císařským kapelníkem ve Vídni, slavným
hudebním skladatelem, dirigentem, houslistou a pedagogem. Letos si připomínáme 260. výročí jeho narození.
neděle 24. listopadu / „Slavné nejen filmové melodie – the best of 10“
Výběr toho nejlepšího z desetileté historie koncertů slavných melodií.
neděle 15. prosince / „Vánoční koncert filharmonie“
Tradiční koncert v tradičním čase se spoustou hostů.

online prodej
zahájení prodeje 23. 6. 2019 / 18:00
vstupné 250 Kč, senioři a mládež 200 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Trikolorová Tančírna
aneb ZATRESTBAND a hosté v DKO
pátek 18. října 2019
společenský sál DKO ve 20:00

/DKO/

Trikolorový pořad zvoucí k tanci i poslechu milovníky nejen swingu a rock-n-rollu. Připomene 30 výročí sametové
revoluce i hudební styly, které mocipáni v lásce neměli a které svou živostí a dravostí k rebélii sváděli. Hostem Petra
Píši a skupiny Zatrestband budou The 6 Fireballs. Repertoár této brněnské party tvoří zejména skladby z období
klasického rock'n'rollu s přesahem do rhythm'n'blues a jump swingu, tj. cca z let 1950–1962. Chybět nebudou hity od
Billa Haleyho, Chucka Berryho, Jerryho Lee Lewise a Elvise Presleyho, a to vše s důrazem na autentický zvuk, image
a divokou pódiovou show s využitím artefaktů z konce 50.
Nenechte si ujít taneční večer roku. Na tanečníky v trikolóře oděné čeká překvapení…

online prodej
zahájení prodeje 23. 6. 2019 / 18:00
vstupné 289 Kč (online), studenti 2 x 89 = 178 Kč (výhradně v předprodeji DKO)
trvání akce 20:00–24:00
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Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

Donald Churchill

Chvilková slabost
neděle 20. října 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
Divadlo v Rytířské

Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu. On, úspěšný kameraman
z reklamky, čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě. Ani ona nestrádá – od svatby s jejím
novým partnerem ji dělí už jen tři dny. Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která
se má nyní prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti. Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou
vyhlídkou na své nové životy. Navíc jejich společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou vystát.
Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti. Situace se komplikuje
a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může mít pokračování...
hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská / Sára Sandeva
režie: Petr Hruška, překlad: Blanka Couvreurová a Alexander Jerie
premiéra 23. září 2016

online prodej
zahájení prodeje 14. 4. 2019 / 18:00
vstupné 380, 350 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Vojtěch Šoula, Jakub Kos

VOKO – Svobodná třicítka
středa 23. října 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/
Divadlo VOKO

Další satirický kabaret Divadla VOKO, který ironicky, s nadhledem, humorem a možná někdy i poněkud přísně zkoumá
dění kolem nás. Tentokráte možná poněkud v lechtivě revolučním, nebo revolučně lechtivém duchu …

online prodej
zahájení prodeje 8. 9. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Luděk Navara
pondělí 21. října 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/

Luděk Navara je český spisovatel literatury faktu, publicista, scenárista a historik. Jeho hlavní specializací v oblasti
historie a publicistiky jsou zločiny komunismu a nacismu a vyhnání sudetských Němců.
Mimo jiné je autorem knih Smrt si říká Tutter, Příběhy železné opony, nebo Mlynáři od Babic, v níž mapuje tragické
osudy těch, které tyto babické události zasáhly. Je autorem řady filmových dokumentů včetně Běž domů, Ivane
a Po stopách třetího odboje.

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné 120 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Vzpomínka na Petra Skoumala
čtvrtek 31. října 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/
z projektu Pocta Sametu

Petr Skoumal – vynikající klavírista, skladatel – autor nespočetného množství scénické a filmové hudby, písniček
pro děti i dospělé. 7. 3. 2018 by se dožil 80 let. Při této příležitosti na něj v den nedožitých narozenin zavzpomínali
koncertem v domovském Divadle v Dlouhé jeho kolegové z divadla i muzikanti s nimiž za svou bohatou kariéru
vystupoval. Po koncertě slovo dalo slovo a vznikla i koncertní varianta vzpomínkového vystoupení. Repertoár koncertu
tvoří skladby ze sólové tvorby Petra Skoumala, i tvorby z divadelních představení.
sestava kapely: Jaroslav Olin Nejezchleba – zpěv, violoncello, Norbi Kovács – kytary, zpěv, Milan Potoček
(člen Divadla v Dlouhé) – klávesy, klarinet, Pavel Skála – kytary, zpěv, Jiří Zelenka – bicí, zpěv, Vladimír
Pavlíček – housle, mandolína, harmonika, Pavel Novák – basa

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 300 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Béla Kéri Nagy, Tomáš Vondrovic

Kráska a zvíře
úterý 5. listopadu 2019
divadelní sál DKO v 18:30

/DKO/
Jihočeské divadlo České Budějovice

Taneční pohádka pro dospělé i dětské publikum v předvečer Adventu.
Jeden z nejznámějších, původem francouzských, pohádkových příběhů, známe z mnoha různých divadelních, filmových
i tanečních zpracování. Příběh obětavé lásky, která dokáže změnit i strašlivou podobu nejdůležitějším kouzlem,
spatříme-li jen svou lásku ve tváři toho druhého. Autorská dvojice – choreograf, tanečník a baletní mistr
Jihočeského divadla Béla Kéri Nagy a režisér, scénárista a básník Tomáš Vondrovic – tento velký pohádkový příběh
tentokrát vyprávějí sice beze slov, ale neméně srozumitelně.
choreografie, režie a dramaturgie: Béla Kéri Nagy
premiéra: 24. listopadu 2017

online prodej
zahájení prodeje 9. 6. 2019 / 18:00
vstupné 300 Kč, sleva pro děti do 15 let
trvání akce asi 2:00 s přestávkou

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Tomík na cestách –
Tuktukem z Bangkoku až domů
úterý 5. listopadu 2019
malá scéna v 19:00

/HOST/
Tomáš Vejmola

Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s
TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA MORAVU!
Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto
35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel tak 13 000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán,
Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu.
O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnout těžké situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě
a mnoho barvitých historek plných neskutečných situacích, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných indů ale
i nádherného Íránu, vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotografií a videí promítaných
na plátně.

online prodej
zahájení prodeje 16. 6. 2019 / 18:00
vstupné 130 Kč
trvání akce asi 2:15 s přestávkou
26

Václav Havel

Audience
středa 6. listopadu 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/
Divadlo D21 / z projektu Pocta Sametu

V podání Divadla D21 je Audience historickou exkurzí do doby „dávno minulé“, do doby, která již neexistuje a tudíž se
stává něčím jako science-fiction. Nebo ne? Navštívíme zákoutí pivovaru, kde si sládek jednoho dne předvolá na
kobereček svého – poněkud komplikovaného – podřízeného Vaňka. Ztratíme se na okamžik v minulém čase jako
v pohádce, v níž jeden koulí, druhý přikuluje a vedoucí to všechno bedlivě sleduje, abychom se opět šťastně vynořili.
Někdo se zasměje, jiný zanadává, některý polituje, ale všichni si dáme pivo, protože „u nás všichni pijeme pivo!“
hrají: Jiří Panzner j. h., Lukáš Šolc
režie: Jiří Ondra
premiéra: 2. října 2013

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 300 Kč
trvání akce asi 1:00 bez přestávky

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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DKO s.r.o. Jihlava Vás srdečně zve

0
PREHLÍDKU

A

__________________________

středních škol oblasti Vysočiny
přehlídka se uskuteční
v prostorách DKO
v pátek 8. listopadu 2019
od 8:00 do 18:00 hodin
Tradičně se zúčastní školy různého typu a zaměření, a to nejenom
z Vysočiny, ale i ze vzdálenějších míst. Přehlídku ocení zejména
žáci 8. a 9. tříd, kteří uvažují o svém budoucím povolání, ale také
studenti středních škol, kteří si chtějí své znalosti rozšířit studiem
na vyšších odborných školách.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
tel.: 734 335 343, e-mail: produkce@dko.cz
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Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques

Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
neděle 10. listopadu 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
Zbyněk Židek / produkce Divadlo Palace

Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli a každé uteče. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel
ve prospěch své první ženy Gisele vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Tento trik použil v životě
již dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. Vše zkomplikuje přítel z dětství, který ho navštíví. Christian, který
měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými „vdovami“
i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou situaci zvládnout i potřetí?
hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Kaira Hrachovcová / Jitka Ježková, Jaromír Dulava, Dana Černá,
Martina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl
režie: Petr Palouš, překlad: Jaromír Janeček
premiéra: 30. března 2005

online prodej
zahájení prodeje 19. 6. 2019 / 18:00
vstupné 450, 390 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Írán – Pohled do zákulisí
středa 13. listopadu 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/

Jak se žije v Íránu. Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled za oponu země větší než celá střední Evropa nabízí
autor dvou knih o současném Íránu (Irán plný mučedníků, Terijak znamená persky opium), přírodovědec a cestovatel
RNDr. Jiří Sladký. Záběr na všední život 75milionové, prudce se rozvíjející země – jak se baví mladí a jak starší, co
smějí anebo nesmějí ženy a co muži. Co pro Íránce znamenají děti. Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník
z ciziny. Máme se v Íránu bát? Součástí přednášky je pohled do tajného a nejtajnějšího zákulisí života v Íránu. Iránské
neřesti aneb Írán, jak ho možná neznáte – čajové dýchánky v parcích či v čarokrásné přírodě, ale zejména opium,
tradiční perská droga, zatímco alkohol je tabu. Pojďme se podívat na všední život, na to, co běžný návštěvník
nezahlédne.
Přednášku doplňují hudební ukázky a jako „bonus“ video šíitských rituálů, přivezené kulturní artefakty demonstrují
způsob života a tradiční zvyklosti.

online prodej
zahájení prodeje 26. 5. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč
trvání akce asi 2:00 bez přestávky
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Štefan Margita Gala 2019
sobota 16. listopadu 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/HOST/
VM ART production

Galavečer nejkrásnějších operních árií a muzikálových písní v podání světově proslulého tenoristy Štefana
Margity a jeho hostů – sopranistky Kristýny Vylíčilové a houslového virtuoza Miroslava Ambroše
za doprovodu dámského smyčcového orchestru Ambroš Ladies Orchestra. V programu zazní díla
známých autorů klasické hudby jako je W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, A. Vivaldi, ale také díla autorů
muzikálových melodií J. Williamse nebo A. L. Webbera.

online prodej
zahájení prodeje 7. 4. 2019 / 18:00
vstupné 690–790 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Martina Kinská, Radek Schovánek

Agent, tzv. společenský
čtvrtek 21. listopadu 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
Švandovo divadlo / z projektu Pocta Sametu

Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků
i absurdit, které s sebou minulý režim a uhýbání v něm nesly. I v těch nejsevřenějších rodinách existují
tajemství, o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil čas. Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes už
ruku do ohně za své blízké zřejmě nedáme. Natož sami za sebe...
hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč, Viktor Kuznik
režie: Martina Kinská
premiéra: 30. listopadu 2018
Po skončení představení následuje beseda s autory hry – Martinou Kinskou a Radkem Schovánkem.

online prodej
zahájení prodeje 9. 6. 2019 / 18:00
vstupné 390, 360 Kč
trvání akce asi 1:15 bez přestávky

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Dáša Vokatá & Oldřich Kaiser
Čerstvě natřeno band, The Shadowplay
pátek 22. listopadu 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/
z projektu Pocta Sametu

Básnířka a písničkářka Dáša Vokatá je bytostně spjata s českým undergroundem. Po podpisu Charty 77 byla vyhoštěna
do Rakouska. Po roce 1989 se částečně vracela do Čech a spojila svůj osobní i umělecký život s básníkem a rockerem
Martinem Magorem Jirousem. Aktuálně nachází inspiraci ve známém herci a hudebníkovi Oldřichu Kaiserovi, s jehož
pomocí se vrací na podia a vytváří originální a nezaměnitelnou dvojici.
Afterparty na oslavu a připomenutí významu undergroundu v boji proti rudé totalitě zajistí Čerstvě natřeno band
z Jihlavy. Skupina byla založená v roce 1986 a znovuobnovená po 21-leté přestávce pokračuje v tvorbě inspirované
punkem, undergroundem a freejazzem.
The Shadowplay je jihlavský elektronický projekt kombinující syntezátory, kytary a samplink s projekcí na živých
performacích. Jediným stálým členem je Roman W. spolupracující s příležitostnými hosty.

online prodej
zahájení prodeje 16. 6. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 270 Kč
trvání akce 19:00–24:00

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Jaroslav Hutka
úterý 26. listopadu 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/
z projektu Pocta Sametu

Jaroslasv Hutka začal na konci šedesátých let vystupovat s Vladimírem Veitem (Hutka a Veit). Později se svým
vlastním hudebním programem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství
příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. V roce
1977 se zúčastnil III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova. Stal se signatářem Charty 77.
Kvůli soustavné policejní šikaně (akce Asanace) opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po
pádu komunismu se 25. listopadu 1989 vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci Občanského fóra na Letenské
pláni. Postupem času se z něho stal kritik české postkomunistické demokracie.
Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly a sám je prodává
nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na CD.
Vystupuje v malých sálech a klubech, v minulosti vystupoval společně s kytaristou Radimem Hladíkem.

online prodej
zahájení prodeje 16.6. 2019 / 18:00
vstupné 190 Kč

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Jean Robert-Charrier

Pro tebe cokoliv
neděle 1. prosince 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/
Divadlo Kalich

Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární
pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo
znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alterglobalizační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. A kdyby to bylo málo, z matky udělejte obhájkyni lidských
a zvířecích práv, otce vydávejte za sirotka v důchodu a bratra za afrického bojovníka za svobodu. Završte to
adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího králíka a to by bylo, abyste nebyli přesvědčiví...!
hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, Simona Lewandowska, Ladislav Hampl, David Suchařípa, Pavla
Vojáčková-Rychlá, Kristián Kašpar
režie: Petr Kracik, překlad: Anežka Svobodová
premiéra: 1. prosince 2016

online prodej
zahájení prodeje 9. 6. 2019 / 18:00
vstupné 420, 390 Kč
trvání akce asi 2:10 s přestávkou
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Taneční klub Hotch-Potch

Smím prosit, Ježíšku!
pátek 29. listopadu 2019
divadelní sál DKO v 18:00

/HOST/
Hotch-Potch z.s.

Taneční revue tanečního klubu Hotch-Potch.

online prodej
zahájení prodeje 10. 11. 2019 / 18:00
vstupné 100 Kč
trvání akce asi 1:00 bez přestávky
35
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
středa 4. prosince 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného
swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým.
Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů
až po vrcholná čísla swingových big-bandů.
Stylizace koncertního show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů
a celkovou režií představení konče.
Na zbrusu nový koncertní pořad se můžete těšit i v letošním roce.

online prodej
zahájení prodeje 9.6. 2019 / 18:00
vstupné 410, 390 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
38

Jakub Smolík s kapelou
úterý 10. prosince 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

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 životní jubileum – 60 let. Stále rozdává radost svými písničkami
a Vy se na něho můžete opět těšit v předvánočním období.

online prodej
zahájení prodeje 9.6. 2019 / 18:00
vstupné 360, 340 Kč
trvání akce asi 2:30 s přestávkou na autogramiádu
39

Screamers: Vánočení
čtvrtek 12. prosince 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

Screamers jsou jednou z nejstabilnějších českých uměleckých skupin, která se etablovala na poli alternativního
divadla v roce 1997. Tvoří ji šest umělců – herců, tanečníků, zpěváků a komiků. Na jevišti se pracovně setkali
s většinou českých populárních zpěvaček a zpěváků, herců a komiků, a například se slavnou skupinou Boney M. V roce
2010 okouzlili miliony diváků v semifinále talentové soutěže Česko Slovensko má talent.
Screamers jsou mistry parodie a nadsázky umělecky okořeněné o divadelní přesah. Představení jsou estetickým
zážitkem postaveným na syntéze hereckého, baletního a pěveckého umění. Umění female impersonatingu, bravurní
improvizace a jevištní kompozice.

online prodej
zahájení prodeje 16. 6. 2019 / 18:00
vstupné 325 Kč
trvání akce asi 2:00 s přestávkou
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Jan Werich

Tři veteráni
sobota 14. prosince 2019
divadelní sál DKO v 15:00

/DKO/
Divadelní společnost INDIGO

Fimfárum. Úžasná knížka pohádek Jana Wericha. Patrně nejznámější je příběh tří vysloužilých vojáků. Pomocí tří
kouzelných darů (harmoničky, klobouku a měšce), které dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu
a sami zjistí, v čem je vlastně to pravé lidské štěstí.
Pohádka nejen pro děti o odvaze, lidské hlouposti a skutečném lidském štěstí, které bývá na dosah.
hrají: Radim Madeja, Vuk G. Čelebić / Viktor Zavadil, Michael Vykus / Martin Hejný, Miroslav Dvořák,
Jana Trojanová, Lilian Fischerová
režie: Jiří Kraus
premiéra: 4. října 2015

online prodej
zahájení prodeje 16. 6. 2019 / 18:00
vstupné jednotné 140 Kč
trvání akce asi 1:00 bez přestávky

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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Věra Martinová – Foukneme do svící
pondělí 16. prosince 2019
divadelní sál DKO v 19:00

/DKO/

Věra Martinová je často nazývána „první dámou české country“ či „stálicí 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 překvapovat pěknými písničkami s kvalitními texty. Více než 60 snímků je toho důkazem. Věra Martinová
je výraznou osobností naší hudební scény s nezaměnitelným stylem. Výčet jejích skladeb hovoří za vše.
Projekt Foukneme do svící Vás naladí na vánoční notu a zahřeje Vás na duši.

online prodej
zahájení prodeje 16. 6. 2019 / 18:00
vstupné 380, 360 Kč
trvání akce asi 1:50 s přestávkou
42

Vosto5: Stand´artní kabaret
úterý 17. prosince 2019
malá scéna DKO v 19:00

/DKO/

Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru
a je hudebně doprovázený vlastní kapelou SNAHA.
hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, Tomina Jeřábek, Petar Prokop, Ondřej Bauer
premiéra: 9. srpna 2003

online prodej
zahájení prodeje 8. 9. 2019 / 18:00
vstupné v předprodeji 220 Kč / na místě 280 Kč
trvání akce asi 45–60 minut
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Obsah kurzy
Taneční
TANEČNÍ MISTŘI: Jana Valentová a David Novotný

Kurzy probíhají ve společenském sále DKO, který velikostí tanečního sálu i přilehlých prostor maximálně vyhovuje
potřebám tanečních kurzů, které zde probíhají již od roku 1962. Kurzovné je možné uhradit v hotovosti, kartou,
převodem.
Kurz tance a společenského chování / zahájení 2. září 2019
• je určen pro zájemce z řad mládeže, obsahuje dvanáct jednotlivých lekcí, prodlouženou a věneček
• kurzovné: 1 300 Kč jednotlivec, 2 150 Kč chlapec + dívka (pár)
• volná místa pro chlapce a páry
Kurz tance pro dospělé, začátečníky / zahájení 10. září 2019
• je určen pro páry z řad dospělých
• kurzovné: 2 300 Kč
Kurz tance pro pokročilé / zahájení v lednu 2020
• je určen pro páry z řad dospělých i mládeže, kteří se chtějí zdokonalit v tanečním umění
• kurzovné: 2 490 Kč
• slevy pro účastníky podzimních kurzů tance
Informace: www.dko.cz, 734 857 958, program@dko.cz

Jazykové kurzy
Obsah
KVALITNÍ LEKTOŘI / ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Kurzy probíhají v období září 2019 – červen 2020, vyučuje se 1x týdně plná hodina, celkem 32 hodin. Přihlášky
přijímáme zároveň se zaplacením kurzovného. Platba je možná v hotovosti nebo převodem.
Angličtina, konverzace s rodilým mluvčím
• úterý od 17:00 nebo 18:00 hodin dle znalostí (rozřazení proběhne na 1. lekci)
• kurzovné: 4 400 Kč
Němčina, konverzace
• úterý od 16:00
• kurzovné: 4 400 Kč
Francouzština, konverzace / Francouzština pro začátečníky, 1. ročník
• čtvrtek od 17:15 / od 18:15
• kurzovné: 4 200 Kč
Informace: www.dko.cz, 734 857 958, program@dko.cz
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