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Aquapark Vodní ráj letos zahajuje 23. sezónu.
Za tu dobu prošly jeho branami téměř 4 miliony návštěvníků.

VA A NB AÁ  VZ YÍ SŠ OP ČEL INJE ĚN

www.vodniraj.cz

Relaxačně-sportovní areál je otevřen celý rok. Nabízí několik velkých i menších bazénů 
a řadu vodních atrakcí. Součástí areálu jsou i sportovní a wellness služby. Vodní ráj je svou 
kapacitou 2400 míst ve venkovní části a 240 míst v kryté části areálu největším 
aquaparkem na Vysočině.
Krytý areál je otevřen celoročně a návštěvníci v něm najdou spoustu zábavních prvků. Tím 
hlavním je velký rekreační bazén o rozloze 300 m². Dalšími atrakcemi jsou podvodní 
vzduchovače, chrliče, vodní clona, vodopády, stěnové masážní trysky, perličková lůžka 
nebo oblíbená divoká řeka. Velkým lákadlem zejména pro děti je krytý 118 m dlouhý 
tobogán. Nejmenší děti se mohou vycákat v dětském brouzdališti. V ceně vstupného je 
vířivka, sauna a parní lázeň.
Návštěvníkům venkovního areálu je k dispozici velký rekreační bazén s vodními atrakcemi 
ke koupání, 25metrový plavecký bazén s pěti drahami určený pro rekreační plavání, 
zábavný dětský bazén s vodním hradem a brouzdaliště, sloužící ke koupání nejmenších 
dětí. Součástí letního areálu aquaparku je 9000 m² travnaté plochy ke slunění 
a odpočinku. A pokud se Vám zrovna do vody nechce, můžete si s dětmi hrát v dětském 
koutku, zacvičit si na fitness prvcích nebo se osvěžit dobrým občerstvením v příjemném 
stínu. Je ještě potřeba doplnit, že ve venkovní části aquaparku je zajištěn bezbariérový 
přístup.
Vodní ráj je zkrátka dobrá volba pro všechny příznivce rekreačního plavání, slunění 
u vody a rodinné zábavy.
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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.  

.............. 
....................................................

pondělí        
čtvrtek 7:30–11:00 / 12:00–17:00

7:30–11:00 / 12:00–17:00

Případné změny naleznete na www.dko.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK  604 293 037 / online 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!   ......................................................................................

Všeobecné informace

naši partneři
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Vydává: DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, Jihlava. Tisk: Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Dolnokubínská 1451, Pelhřimov. / Zpra-
vodaj 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 Turistickém informačním centru na bráně Matky Boží. / Vyšlo v nákladu
4 000 ks. / Uzávěrka vydání 10.února 2023, distribuce 17. února 2023.
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úterý 4. dubna 2023
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  4. 12. 2022 / 18:00   
vstupné  460 Kč / na místě 510 Kč

 online prodej 

Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. 
Poté 12 let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce 
spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 desku 
“Čtyřicítka”, kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze. Vydala čtyři sólová 
alba Nová deska (2003), Psí hodina (2012), Čtyřicítka (2016) a Dopisy (2020).

  

 Lenka Nová

trvání akce  asi 1:30 bez přestávky
Projekt je spolufinancován

statutárním městem Jihlava



CELLO
REPUBLIC

12. 4. 2023 / 19:00
DKO Jihlava
divadelní sál

4
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čtvrtek 13. dubna 2023
divadelní sál DKO v 19:00 HOST/ /

zahájení prodeje  11. 12. 2022 / 18:00
vstupné  470, 420 Kč

 online prodej 

Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních mužů plná groteskních scén, které vyústí ve velmi 
překvapivý a nečekaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvělou budoucnost!? Stačí tak málo - 
stát se na Vánoce gayem...
hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Michaela Dittrichová, Filip Blažek, Zdeněk Maryška
režie: Antonín Procházka
premiéra: 26. 11. 2022

 

 Na Vánoce budu gay
Pino Ammendola

JT Promotion s.r.o.

trvání akce  asi 2:00 s přestávkou
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čtvrtek 20. dubna 2023
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  12. 2. 2023 / 18:00
vstupné  390 Kč / na místě 440 Kč

 online prodej 

Peter Lipa je nejvýznamnější postavou slovenské jazzové scény.

Vytvořil osobitý hlasový projev s důrazem na texty. Jeho hudba je založena na fúzi jazzu a blues. Využívá zpěváků, kteří 
kromě hudebního materiálu, tedy tónů, harmonie a rytmu, dokáží oslovit publikum i texty. Je prvním zpěvákem na 
Slovensku, který používá slovenštinu v jazzové hudbě. Vychází z rytmických možností textu a přenáší je do hudebního 
výrazu. V jeho repertoáru najdeme tradice, standardy z oblasti swingu a moderního jazzu. V roce 1990 byla založena 
Slovenská jazzová společnost. Peter Lipa je jejím prezidentem od samého počátku. Dnes se může pochlubit tím, že 
zpíval na všech kontinentech. Většina jeho písní je zaznamenána na hudebních médiích, i když je zajímavé, že svou první 
desku vydal kvůli komunistické cenzuře až ve svých 40 letech. Jeho nejsilnějším zážitkem ve světě hudby byl duet 
s Bobbym McFerrinem, k němuž ho sám maestro pozval na závěr svého bratislavského koncertu v roce 1986.

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

 Peter Lipa
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 Filharmonie G. Mahlera
duben / květen 2023
divadelní sál DKO v 19:00 HOST/ /

zahájení prodeje  duben 1. 2. 2023 / 18:00; květen 12. 2. 2023 / 18:00

Filharmonie G. Mahlera – www.f-gm.cz

vstupné  duben  350 Kč; květen  290 Kč 
trvání akce  duben asi 2:15 s přestávkou; květen asi 1:10 bez přestávky

 online prodej 

neděle 23. dubna  /  Galakoncert k 20. výročí založení Filharmonie
Gratulační koncert z toho nejlepšího za 20 let činnosti orchestru. Účinkují: Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Jiří 
Jakeš– dirigent, řada sólistů, Vladimír Holeš – moderátor.

neděle 14. května  /  Stand-up opereta "Konkurz do divadla"
Stand-up opereta, která vás zavede na konkurz do divadla. Miroslava Časarová exceluje v roli uchazečky o roli 
v hudebním divadle. Její vlastní text vás bude bavit od začátku do konce a nenechá vaši bránici v klidu. A slavné operetní 
árie v jejím podání vás potěší u srdce. Toto představení již několikrát zaujalo publikum slavnými 
ženskými operetními áriemi, vtipem, hereckým výkonem. Poprvé jej uvádíme v Jihlavě pro široké 
publikum. Účinkují: Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Jiří Jakeš – dirigent, Miroslava Časarová – 
soprán a role zpěvačky na konkurzu, Vladimír Holeš – role ředitele divadla.



9

předprodej: v síti Ticketstream a na www.dko.cz / cena: 599 Kč 

divadelní sál 
DKO Jihlava

pondělí 24. 4. 2023
v 19:00
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úterý 25. dubna 2023
malá scéna DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje   / 18:00 19. 2. 2023
vstupné  150 Kč / na místě 180 Kč

 online prodej 

Každý z nás byl zcela jistě v létě na dovolené. Čas oddechu, kdy se pracovní povinnosti hází za hlavu. Zažili jste ale někdy, 
že by se z krásné dovolené stal další rok ještě lepší pracovně cestovatelský pobyt? Nikoliv na týden, ale třeba na dva 
měsíce, na půl roku? Tomáš Lysý bude ve své přednášce vyprávět o tom, jak se z týdenní dovolené na Islandu staly 
v dalších letech pracovní pobyty o celkové délce téměř jednoho roku, při kterých zároveň poznal mnoho krás tohoto 
fascinujícího ostrova ohně a ledu.

Beseda nabídne nejen cestovatelské tipy, ale i množství praktických informací o možnostech levného cestování, 
či atraktivního uplatnění a výdělku v kouzelné destinaci. 
 

 

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

 Island cestovatelsky i pracovně
 Tomáš Lysý
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sobota 29. dubna 2023 / přeloženo z 26. 11. 2022
společenský sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  10. 7.  2022 / 18:00 / již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
  vstupné  390 Kč / na místě 490 Kč

 online prodej 

Koncert skupiny XIII. Století k výročí 30 let od vydání LP Amulet, které je označováno za zásadní a průlomovou nahrávku 
pro celý gothic rock v ČR. V první půli koncertu skupina zahraje kompletní album Amulet v původním složení z roku 1992 
v sestavě Petr Štěpán, Pavel Štěpán, Bedřich Musil a Petr Palovčík. Druhou část odehraje v aktuálním složení Petr 
Štěpán, Pavel Štěpán, Miroslav Paleček a Andrea Kožená. XIII. Století se takto „představí“ fanouškům jen výjimečně 
v rámci tohoto koncertu. 
Skupina vznikla v roce 1991. Hraje kytarový gothic rock vycházející z původního odkazu gotické vlny a punku. Ve svém 
žánru patří k naší absolutní špičce s přesahem do zahraničí. V roce 2013 byla skupina oceněna prestižní hudební cenou 
Břitva a byla uvedena do „Galerie legend“. 

 XIII. Století

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava
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středa 3. května 2023
divadelní sál DKO v 19:00 HOST/ /

zahájení prodeje  22. 1. 2023 / 18:00 
vstupné  520–590 Kč

 online prodej 

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také 
jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie. 
Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam. 
V alternacích vystoupí Hana Holišová, Ondřej Ruml, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra 
Hřebíčková, Xavier Baumaxa, Jana Lota a další. Zpěváky doprovodí orchestr sólistů v nastudování 
Petra Maláska.

 

VM ART production, s.r.o.

 Karel Plíhal – Recitál Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

trvání akce  asi 2:00 bez přestávky
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autor Geraldine Aron / Agentura Židek / produkce ADF

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

11.5.2023 v 19:00 DKO Jihlava 
divadelní sál

Laskavá komedie věnovaná 
všem, kteří ne vlastní vinou 
zůstali sami.
Všechny postavy ve hře 
ztvárnila Eliška Balzerová.

Předprodej: www.dko.cz
604 293 037
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úterý 16. května 2023
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  4. 12. 2022 / 18:00
vstupné  290 Kč / na místě 330 Kč

 online prodej 

Už od dětství máme vřelý vztah k pohádkám. Země krále Miroslava existuje. Přijměte pozvání do království, které vede 
osvícený a všemi obdivovaný panovník. Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný turismus teprve 
nedávno. Zakázal používání igelitových tašek, kouření a stanovil, kolik procent území musí pokrývat lesy. Království 
neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje Velké domácí štěstí. Nad vším bdí královským dekretem ustanovené 
Ministerstvo štěstí.

 Jiří Kolbaba: Bhútán – Země hřmícího draka

trvání akce asi 2:00 bez přestávky
Projekt je spolufinancován

statutárním městem Jihlava
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pondělí 22. května 2023 / přeloženo ze 4. 12. 2022
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  11. 9. 2022 / 18:00 / již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
vstupné  460, 430 Kč

 online prodej 

Bývalá slavná modelka Clara Barnier je dnes rázná majitelka módního impéria, nekompromisní šéfová, přísná matka 
i manželka, kterou nic nezlomí… kromě její vlastní rodiny. Tu sice řídí pevnou rukou, ale také zároveň bezmezně miluje. 
Jen svou lásku dává nejbližším najevo poněkud svérázně. A navíc se brzy ukáže, že ta ruka není zas tak pevná, jak by si 
Clara přála! Vděčné výzvy, jíž nabízí hlavní role, se chopila jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana 
Paulová, která si tuto výbornou moderní francouzskou komedii zvolila za svůj režijní debut.
hrají:  Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, Denisa Pfauserová / Leontina 
Hromádková, Vendula Fialová, Pavla Dostálová / Marie Křížová
režie: Jana Paulová / premiéra 1. 11. 2018

AUTOGRAMIÁDA po skončení představení

 Lady Oskar
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco

Divadlo Kalich

trvání akce  asi 2:20 s přestávkou
Projekt je spolufinancován

statutárním městem Jihlava



516

pátek 26. května 2023
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  12. 2. 2023 / 18:00
vstupné  460 Kč / na místě 510 Kč

 online prodej 

Flamengo Reunion Session v listopadu roku 2022 vydalo a také pokřtilo svoji novou živou desku Live. Právě touto 
deskou chtělo Flamengo vzdát holt svému vpravdě kultovnímu albu Kuře v hodinkách, které spatřilo světlo světa v roce 
1972, tedy přesně 50 let před albem Live. FLAMENGO Reunion Session se opírá o dvojici původních členů Flamenga, 
Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara). Doplňují je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Jiří 
„Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna, vokály). Kapela navazuje na období let 1970 – 
1972, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta a Vladimíra Mišíka. Nicméně v současné době kapela zařazuje do 
programu také nové skladby. Flamengo tak svým fanouškům slibuje, že na koncertech uslyší po více jak 50 letech nejen 
pecky z Kuřete v hodinkách, ale také novinky. FLAMENGO Reunion Session se svým jedinečným zvukem, původními členy 
a repertoárem spojujícím historii Flamenga se současnou autorskou tvorbou vyráží na turné Live a těší se na setkání 
se všemi příznivci kvalitního a sofistikovaného rocku.
 

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

 Flamengo Reunion Session
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čtvrtek 1. června 2023
divadelní sál DKO v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  11. 12. 2022 / 18:00
vstupné  440, 410 Kč / na místě 450 Kč

 online prodej 

Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď právě má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou, která 
ho velmi miluje. Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý a má tři děti. Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce 
opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím platnou manželkou. Jenže, kde vzít manželku, 
když zubař žádnou nemá? Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, aby jeho manželku 
předstírala... A kolotoč bláznivých situací se rozjede naplno.
hrají: Lukáš Vaculík, Olga "Háta" Želenská / Adéla Gondíková, Betka Stanková / Kristýna Kociánová, 
Filip Tomsa / Václav Jiráček / Petr Buchta, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Juraj Bernáth / 
Jaroslav Slánský, Pavel Nečas / Roman Štolpa,  Radka Pavlovčinová / Lucie Svobodová.
režie: Roman Štolpa
premiéra  29. 12. 2021

 Kaktusový květ
Abe Burrows

Divadelní společnost Háta

trvání akce  asi 2:30 s přestávkou
Projekt je spolufinancován

statutárním městem Jihlava
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pondělí 12. června 2023
divadelní sál v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  11. 12. 2022 / 18:00 
vstupné  420 Kč / na místě 450 Kč

 online prodej 

V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí... Tuhle větu řekla minimálně jednou za život snad většina z Vás. Ti 
odvážnější i vícekrát. Travesti skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém pořadu posvítí na to, jak vypadá takové 
manželství po 30 letech pod jednou střechou. Jediná dcera už odrostla a z počátečního zamilování a okouzlení jste se 
už dávno probudili. Život a manželství jsou zkrátka boj a vyhrát musí v ideálním případě oba. Divadelní show, ve které se 
místy budete cítit jako u Vás doma v obýváku, míří do našeho města. Muzikálovo-taneční, divadelní představení, ve 
kterém uvidíte za jeden večer zhruba 80 kostýmů, propracované taneční choreografie a vtipné scénky z manželství, 
které píše sám život. Skupina Techtle Mechtle připravuje každý rok nové představení, které je vždy jejich vlastní 
tvorbou, a to od návrhu kostýmů, výpravné jevištní scény, paruk, dekorací až po samotný scénář celého představení. 
Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša se svou posádkou míří za Vámi! Show této skupiny ve většině měst bývá 
vyprodána i několik měsíců dopředu a za poslední roky se těší na poli české divadelní scény stále větší oblibě. 
 

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

 Techtle Mechtle
 Dokud nás smrt nerozdělí

trvání akce  asi 2:25 s přestávkou
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čtvrtek 22. června 2023
parkán u Brány Matky Boží v 19:00 DKO/ /

zahájení prodeje  12. 2. 2023 / 18:00
vstupné  350 Kč / na místě 390 Kč

 online prodej 

Skupina nadměrně hravých umělců – František Skála, Petr Nikl, Miroslav Černý, Ondřej Černý a Petr Tichý, neznámý 
počet nástrojů, zvířat a rostlin a smršť zamýšlivých i rozverných písní, vlastních i přejatých (Elvis Presley, Tom Waits, 
Bob Dylan) v podání českých výtvarníků. První sólový koncert tohoto seskupení se uskutečnil na filmovém festivalu ve 
Slavonicích. František Skála tehdy vyzval Petra Nikla, který ho občas doprovázel na večírcích na svou balkánskou 
„Bisernicu“, a ten přivedl multiinstrumentalistu a skladatele Miroslava Černého. Nejde o nic jiného, než si občas hezky 
a s chutí zahrát. A to, jak kousky převzaté (Presleyho, Dylana nebo Waitse), tak písně kuriozní – k pobavení 
společnosti, naučené od Skálova otce, které málokdo zná. Tedy neprofláklé. Pak jsou tu písně autorské, jaksi 
samovolně za léta nastřádané, které nikdy neměly ambici ocitnout se na CD. Nakonec se jich ale nastřádalo tolik, že 
v době, kdy bylo zakázáno hrát a zpívat, jsme se ve zralém věku dočkali u Skály jeho DEBUTU.
 

Projekt je spolufinancován
statutárním městem Jihlava

 Třaskavá směs



 Jazykové kurzy
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KVALITNÍ LEKTOŘI  /  ZA PŘÍZNIVÉ CENY
INVESTUJTE CHYTŘE / INVESTUJTE DO SEBE

Kurzy probíhají v období září 2023– červen 2024. Do kurzu Francouzština - 1. ročník přijímáme přihlášky již nyní. 
Případně uvolněná místa do kurzů konverzace (němčina, francouzština) budou na www.dko.cz uveřejněna                                                                                                                                                       
1. června 2023.

Informace:  www.dko.cz  / 734 857 958 / e-mail: program@dko.cz

Němčina, konverzace
•  lektorka: Ing. Lenka Olexová
•  úterý od 16:00 hodin 
•  1 x týdně plná hodina
•  celkem 32 vyučovacích hodin
•  kurzovné: bude upřesněno

 Francouzština pro začátečníky – 1. ročník 
•  lektorka: Šárka Nováčková
•  čtvrtek od 16:00 hodin 
•  1 x týdně plná hodina
•  celkem 32 vyučovacích hodin
•  kurzovné: bude upřesněno

Francouzština, konverzace 
•  lektorka: Šárka Nováčková
•  čtvrtek od 17:15 hodin 
•  1 x týdně plná hodina
•  celkem 32 vyučovacích hodin
•  kurzovné: bude upřesněno
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