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VELKÁ SCÉNA
2. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
P /4/
historické drama 
Dramatický konfl ikt dvou králo-

ven, mimořádně inteligentní a ra-
cionální Alžběty a vášnivé a vášně 
vzbuzující Marie Stuartovny není 
jen výpravnou ilustrací dějinných 
událostí. Skrze strhující drama 
dvou odlišných ženských osobností 
otevírá Schiller téma věčného boje 
rozumu a citu, vášně a chladnokrev-
nosti, nemilosrdně odhaluje princi-
py mocenských bojů a ptá se po dů-
ležitosti hodnot, jakými jsou čest, 
odvaha a bezesporu i láska.

4. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
A /4/

5. 2. v 19.00
B. Slade: Vzpomínky zůstanou 
X /3/

6. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
O /3/
veselohra
Ve hře světoznámého autora sle-

dujeme osudy tří manželských párů 
o třech po sobě jdoucích vánočních 
svátcích, kdy se tyto páry scházejí 
střídavě u každého z nich. Hra má 
kromě vynikajících komických si-
tuací i hlubší smysl, neboť život po-
stav se řídí rčením „jednou jsi dole, 
jednou nahoře“.

7. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
T /3/

8. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
mimo předpl.
drama
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl ik-
tu pacienta McMurphyho a absolu-
tistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, 
přerůstá v reálný protest proti ne-
omezené moci a omezování každé-
ho člověka. Román proslavil svým 
nadčasovým stejnojmenným fi l-
mem oceněným pěti Oscary Miloš 
Forman.

12. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
J /4/

13. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
D /3/

14. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
U /3/

15. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
K /4/

do 15. 2. 
„BEHIND THE MIRROR“
Výstava portrétních fotografi í 

Martiny Štěpánkové.

18. 2. - 18. 3. 
FESTIVALOVÁ OTOČKA  
JID 20-12 
Retrospektivní výstava o dění na 

jevišti během festivalu JID 20-12 s 
nádechem milostné poezie. 

7. 2.  v 17.00
AYURVÉDA 
S I. GEORGIEVOVOU 
Přednáška. Jak souvisí naše zdraví 

se vztahy, které žijeme? Vstupné 70 
Kč.

11. 2. v 17.00
JAK SI PROSTĚ POMOCI
SAMI SOBĚ
Přednáška a beseda s chiroprakti-

kem, Ing. Vinci László. Vstupné 50 
Kč.

14. 2. v 17.00
ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE  
Cestopisná přednáška s promítá-

ním fotografi í - JUDr. Zdeňka Ka-
salová. 

21. 2. v 17.00
KA RIBIKEM NA KOLE 
A S MAČETOU  
Cestopisná přednáška cykloces-

tovatelů -  Lucie a Michal Jonovi s 
promítáním.

28. 2.  v 17.00
AYURVÉDA 
S I. GEORGIEVOVOU 
Přednáška. Jak si udržet bdělou a 

spokojenou mysl a zářící duši. 
Vstupné 70 Kč.

sobota 16. a neděle 17. února v 
15.30 Reform

Sammyho dobrodružství 2  2D
Belgie 2012, rodinný/animovaný, 

český dabing, cca 93 min.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví 

přátelé, si užívají života u korálové-
ho útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká 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
Vstupné 80 Kč

sobota 23. a neděle 24. února v 
15.30 Reform

Krakonoš a mistr Jehlička
Filmové pásmo kreslených a loutko-

vých pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ – promítání seniorům 
Vstupné na všechny projekce: pro 

seniory vstupné 50 Kč (na vyžádání 
doložit platným průkazem totožnos-
ti) / ostatní návštěvníci dle vstupné-
ho.

středa 6. února v 10.00 Edison
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy – najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemožné: 
Vivaldiho a populární hudbu, serióz-
nost a žoviální vtípky, luxusní obleky 
a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, Éric 
Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

středa 13. února v 10.00 Edison
Co kdybychom žili společně?
Francie/Německo 2011, komedie, 

titulky, cca 96 min.
Annie, Jean, Claude, Albert a Jean-

ne jsou nerozlučnými přáteli více než 
čtyřicet let. Když jim paměť i srdce 
začínají pomalu vypovídat službu 
a na obzoru je přízrak domova dů-
chodců, vzepřou se a rozhodnou se 
žít společně.

Hrají: Géraldine Chaplin, Jane Fon-
da, Claude Rich, Pierre Richard ad.

Režie: Stéphane Robelin
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč 

středa 20. února v 10.00 Edison
Láska
Francie/Německo/R akousko 

2012, romantické drama, titulky, cca 
122 min.

Jeden z divácky nejúspěšnějších ev-
ropských fi lmů letošního roku. De-
centní a pozitivní fi lm od žijící legen-
dy světového fi lmu režiséra Michaela 
Hanekeho.

Zlatá palma v Cannes 2012.
Hrají: Louis Trintignant, Emannu-

elle Riva, Isabelle Huppert ad.

Scénář a režie: Michael Haneke
Přístupný / Vstupné 90 Kč

středa 27. února v 10.00 Edison
Z prezidentské kuchyně
Francie 2012, drama, titulky, cca 95 

min.
Film je založen na výjimečném sku-

tečném příběhu osobní šéfk uchařky 
francouzského prezidenta Francoise 
Mitt eranda.

Hrají: Catherine Frot, Jean d’Or-
messon, Hippolyte Girardo ad.

Režie: Christian Vincent
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

FILMOVÝ KLUB  v kině Dukla
vstupné pro členy FK 50 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 4. února v 19.30 Reform
Andělský podíl
VB/Francie/Belgie/Itálie 2012, ko-

medie/drama, titulky, cca 106 min.
Hořkosladká komedie nasáklá skot-

skou whisky.
Hrají: Paul Brannigan, Jasmin 

Riggins, William Ruane ad.
Režie: Ken Loach
Přístupný od 12 let

pondělí 11. února v 19.30 Re-
form

Krvavé pobřeží
Čína 2009, historický, titulky, cca 

147 min.
Výpravné akční drama z doby Tří 

císařství.
Hrají: Tony Leung Chiu Wai, Take-

shi Kaneshiro, Fengyi Zhang ad.
Režie: John Woo
Přístupný

pondělí 18. února v 19.30 Re-
form

Láska, kterou opouštím 1, 2
ČR 1998, dokumentární, cca 2x58 

min.
Autorská bilancující zpověď doku-

mentaristova života s ukázkami jeho 
nejvýznamnějších fi lmů.

Scénář, režie, hrají: Jan Špáta
Přístupný

čtvrtek 21. února v 19.30 Reform
Pevnost
ČR 2012, dokumentární, titulky, 

cca 70 min.
Vítěz soutěže českých dokumentů 

na MFDF v Jihlavě 2012. 
Film je jedním z nejzajímavějších 

dokumentů poslední doby. Má v so-
bě lehký humor i silné okamžiky. 
Vztahuje se sice k tisíce kilometrů 
vzdálené zemi na okraji Evropy, ale 
jeho téma je univerzální.

Scénář a režie: Klára Tasovská, Lu-
káš Kokeš

Přístupný

pondělí 25. února v 19.30 Re-
form

Zázrak v Miláně
Itálie 1951, drama/fantasy/kome-

die, titulky, cca 100 min.
Bylo nebylo, jednoho dne našla jed-

na stará ženy mezi hlávkami zelí na 
svém políčku opuštěné dítě.

Hrají: Emma Gramatica, Francesco 
Golisano, Paolo Stoppa ad.

Režie: Vitt orio De Sica
Přístupný

Připravujeme na měsíc březen: 
Smrtonosná past: Opět v akci, Iden-
tity thief, Croodsovi, G.I. Joe: Odve-

ta, Gambit, Láska všemi deseti, Pieta, 
Hledá se Nemo, Babovřesky, Mocný 
vládce Oz, Nazareth – Nekonečný 
rockový mejdan, Diaz: Neuklízej tu 
krev, Místnost sebevrahů, Na šrot ad.

S Jihlavskými listy za pohádkou
3. 2.
HAM, HAM ANEB VELKÝ 
HLAD JÁ MÁM
Děj se odehrává na louce plné kvě-

tin a broučků. Jejich poklidný život 
naruší obří hladová housenka. Že 
všechno dobře dopadne, se přesvěd-
čí malý i velký divák sám. Představí 
se Vám dvě herečky a s nimi výrazné 
originální loutky vytvořené z deštní-
ků. Hraje: Divadýlko z pytlíčku.

17. 2.   
MASOPUSTNÍ POHÁDKA 
Pohádka zavede diváky na únoro-

vou zahrádku a seznámí je vtipnou a 
nenásilnou formou s masopustními 
zvyky a únorovou zahrádkou. Že by 
snad chtěl někdo na zahrádce ško-
dit? Ale co vás nemá. To jen zahrád-
kou právě prošel masopustní průvod 
maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy. 
Třeba se svezeme i vláčkem Chytráč-
kem. Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 
hora 

Vstupné 60 Kč, rezervace vstupe-
nek a informace: info@parolaart.cz, 
732 506 053


