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2. – 4. 1. v 17.30
SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ 2  3D
Belgie 2012, rodinný/animovaný, 

český dabing, cca 93 min.Sammy 

a Ray, dva nerozluční želví přátelé, 
si užívají života u korálového úte-
su. Jednoho dne je však uloví pyt-
lácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. Želvy 
se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly 
jsou rozhodnutí dokázat nemožné a 
dostat se zpět na svobodu.

V českém znění: Petr Oliva, Vladi-
mír Brabec, Ota Jirák ad. Režie: Ben 
Stassen, Přístupný/kinosál Reform /
Vstupné 130 Kč

5. – 6. 1. v 16.00
SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ 2  2D

2. – 6. 1. v 19.30
OBCHOD PRO SEBEVRA HY
Francie/Kanada/Belgie 2012, ani-

movaný muzikál, titulky, cca 79 min. 
Představte si, jak to vypadá ve městě, 
kde zavládl takový smutek, že míst-
ní obyvatelé ztratili vůli k životu. Ve 
městě, kde je nejlépe prosperujícím 
obchodem krámek, v němž si mů-
žete koupit jed nebo provaz, abyste 
se měli jak sprovodit ze světa. Jenže 
jeho majitelka právě povila dalšího 
potomka – synka, který je ztělesně-
ním radosti ze života…

Scénář a režie: Patrice Leconte
Přístupný od 12 let /kinosál Edi-

son /Vstupné 80 Kč.

2. – 6. 1. ve 20.00
VE STÍNU
ČR/SR/Polsko 2012, detektivka, 

cca 96 min.
Kriminální drama z 50. let.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, 

Soňa Norisová, Jiří Štěpnička ad.
Režie: David Ondříček
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 80 Kč                              

3. 1. ve 12.30
NA VLÁSKU
USA 2010, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 92 min. Na vlásku 
je animovaná hudební komedie plná 
efektů a dobrodružství o dívce, která 
má kouzelné vlasy zlaté barvy dlou-
hé víc než 70 stop.

V českém znění: Helena Vondráč-
ková, Ivana Korolová, Vojta Kotek 
ad. Režie: Nathan Greno, Byron Ho-
ward

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 10 Kč

4. 1. ve 12.30
RA NGO
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 107 min. Možná 
vypadá divně, nikoho jiného ale ne-
mají.

Hrají v českém znění: Ondřej Br-
zobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš 
Juřička, Otakar Brousek ad.

Režie: Gore Verbinski
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 10 Kč

4. – 5. 1. v 17.00
TWILIGHT SÁGA: ROZ-

BŘESK 
- 2. ČÁST
USA 2012, fantasy/romance/thril-

ler, titulky, cca 115 min.
Poslední díl úspěšné série.
Hrají: Robert Patt inson, Kristen 

Stewart, Taylor Lautner ad.
Režie: Bill Condon
Přístupný od 12 let /kinosál Edi-

son /Vstupné 80 Kč

9. 1.  v 18.00
MUŽSKÝ KRUH - Václav 
Němeček: Večerní workshop 
pro muže. 
Mužská síla potřebuje pravidelné 

„tankování“, neboli doplňování. To 
se může dít skrze mužské společen-
ství, kde panuje důvěra, vzájemný 
respekt a úcta. Setkání v mužském 
kruhu tváří v tvář se stalo pro mnohé 
muže zažitým rituálem a skvělou pří-
ležitostí, jak na sobě pracovat. Čas: 
18-21hod. Příspěvek: 200Kč. 

16. 1.  v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 2. část - cvičení na jednotlivé 
meridiány: Štěpánka Čermáková.  
Praktický seminář, kde se naučí-

te cviky na udržení zdraví. (S sebou 
volný oděv, papír, tužku). Vhodné 
i pro nově příchozí. Čas: 17-20hod. 
Příspěvek: 300Kč. 

21. 1.  v 18.00
Duchovní léčení metodou SRT 
a SPR - Radmila Treterová. 
Očista negativních programů ve 

vědomí, podvědomí, duši i těle člo-
věka, odstranění komplikovaných 
bloků, odhalení negací, kterých si 
člověk není vědom. Čas: 18-20hod. 
Cena 150Kč. 

25. 1.  v 18.00
„TULENÍ KŮŽE“ -
 Monika Pelcová. 
Milé ženy, přijďte si poslechnout 

příběh starý jako moře samo, zvu vás 
na večer poezie a slov, co hladí a in-
spirují, burcují i léčí. A takové jsou 
ženy a starý moudrý příběh „ Tule-
ní kůže“ z knihy „Ženy, které běha-
ly s vlky“. Tento příběh nám otvírá 
cyklus ženských setkání s příběhy 
nasloucháním i tvořením. Cena 200 
Kč. Čas 18-20hod  

27. 1.  v 19.00
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
s Mgr. Lucií Polákovou.  
Úplňková meditace za Lásku, Svět-

lo a rozšíření božských energií na 
planetě Zemi. Začátek v 19 hodin v 
centru Medea. Příspěvek 100Kč. 

Rezervace na mob: 603730667 nebo 
e-mailu: medea-jihlava@seznam.cz

U Větrníku 13

Tolstého 2

Brněnská 29 

11. - 13. 1.
NOVOROČNÍ TANEČNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ
Pro začátečníky i pokročilé. Rum-

ba, Jive, Samba a Cha-Cha. Dopro-
vodné hry a soutěže. 

11. 1.  v 16.00
MINIHRÁTKY S FIMO 
HMOTOU
pro rodiče s dětmi 5-9 let.
Objevte úžasné možnosti poly-

merové modelovací hmoty FIMO. 
Přihlášky na melounova@ddm.ji.cz 
nebo tel. DDM 567303521 do 8.1.! 
Vstupné: rodič a dítě 100,- rodič a 2 
děti 150,-. Kapacita omezena.

12. 1.  ve 13.00
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj v počítačové hře
Od 13.00 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 29. Startovné 30,- za osobu.
S sebou přezutí, vlastní myš a slu-

chátka.

20. 1.  ve 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká karnevalová show pro děti 

plná kouzel, her a soutěží. Program 
uvádí Dětské karnevalové divadlo 
Ježek.

Od 14.00 hodin - sál Dělnického 
domu v JI, Žižkova ul.

Předprodej vstupenek od 9. 1. v 
DDM JI, Brněnská 29, PO-PÁ 8.00-
18.00 hod.

12. 1. v 15.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Karneval na téma Pohádka o Bu-

dulínkovi. Vstupné dítě/70 Kč, do-
spělý/zdarma. V Divadle otevřených 
dveří DIOD.

19. 1. v 19.30
PLES RODIN
K tanci a poslechu zahraje skupina 

Apriori, Vstupné: 150 Kč. V restau-
raci Zezulkárna.

Chlumova 3

30. 1. v 19.00
František Ferdinand Šamberk: 
BLÁZINEC V PRVNÍM 
POSCHODÍ
Veselohra na způsob vídeňské 

frašky je jednou z nejúspěšnějších 
bláznivých komedií proslulého čes-
kého dramatika a herce druhé polo-
viny 19. století Františka Ferdinanda 
Šamberka. Je plná zápletek, překva-
pivých zvratů a komických situací. 
Zazní v ní i známé staropražské pís-
ničky a kuplety. Vstupné 300 Kč. Di-
vadelní sál DKO.

16. 1.  v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
De Facto Mimo. Vstup 90/70/50 

Kč. Propletenec pěti komedií, který 
se pohybuje na hranici chaosu, při-
čemž ponechává vtip a různé kon-
četiny trčet na všechny strany. Hustá 
směs humoru černého i růžového, 
jemného i kruťáckého, potutelného 
i rozmarného, zejména však parodic-
kého.

18. 1.  v 19.30
ARTE DE LA TLAMPAČ

19. 1.  od 14.00 - 17.00
BLEŠÍ TRH
Udělejte průvan ve Vašich skříních, 

pod postelí, v komorách, půdách a 
garážích... Určitě najdete spoustu 
věcí, které je škoda vyhodit a jiným 
mohou ještě velmi dobře poslou-
žit - knihy, kazety, vybavení, šperky, 
drobný nábytek, nádobí, porcelán... 
Stoly rezervujte na htt p://www.
slunceweb.cz.

19. 1. ve 20.00
FAJT A FAJT A KRA US
Šamanské rytmy - hravé obrazy.
F a j t a f a j t je společný koncertní 

program Pavla Fajta a Antonína Faj-
ta. Bubnové, elektronické a zvukové 
plochy tvoří podklad pro harmonic-
kou a melodickou nadstavbu kláve-
sových nástrojů, basových groovů a 
koncertního piana. Vít Kraus hudeb-
ní kompozice doplňuje o živou vizu-
ální složku. Rytmus a obraz společně 
pulsují ve vizuálních loopech a noří 
se do bubenických kompozic.

Vstup 150/80 Kč.

21. 1. v 19.30
OTEVŘENÁ VEČEŘE 
- není nad společné jídlo!
Večeře, diskuse, kultura.
Uvařte doma svůj oblíbený recept, 

přineste jídlo do DIODu a těšte se 
na lahůdky od ostatních! Pojďme si 
povídat nad dobrým jídlem a vínem 
o tom, co nás v Jihlavě baví a co by 
potřebovalo trochu nakopnout. Má-
te téma? Máte otázky? My se chceme 
bavit o kultuře a tak. Co vy?

23. 1. ve 20.00
JAN SPÁLENÝ a A.S.P.M.

25. 1. v 19.30
ZEPPO
TEJP a DIOD. Vstup 150/80/60 

Kč.
Pohyb, akrobacie, stínohra. Diva-

delní fantazie, která vypráví pohy-
bem, tancem, akrobacií a stínohrou 
o cestě jednoho komedianta za svým 
osudem. Zeppo je komediant, který 
chodí po světě s kufrem plným lou-
tek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“.

27. 1.  v 16.00
MIKULKOVINY
De Facto Mimo. Vstup 50 Kč. 
Pohádka s písničkami z knížek A. 

Mikulky
Dva pytle plné příběhů a písniček 

z knížek Aloise Mikulky. Sáhněte 
dovnitř a vytáhněte je na světlo. My 
čteme, hrajeme, zpíváme. Vy se dí-
váte a můžete nám klidně pomoct. 
Bláznivé představení, ve kterém je 
pokaždé všechno úplně jinak: jiné 

příběhy, jiné písničky, jiní herci. Pro-
stě: četba, hudba, pantomima, im-
provizace a zpěv!

30. 1.  v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI
Pravdivá komedie o lásce.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Hraje De Facto Mimo. Vstup 
90/70 Kč.


