
Brněnská 29
19. 1. 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká zábavná, karnevalová show 

pro děti plná soutěží, tanečních her, 
průvod masek, losovací soutěž.

Program uvádí Dětské karnevalové 
divadlo Ježek.

Od 14.00 hodin – sál Dělnického 
domu v Jihlavě, Žižkova ulice.

Vstupné: děti 30 Kč; dospělí 50 Kč.
Předprodej vstupenek od 9. 1. 

v DDM JI, Brněnská 29, PO-PÁ 
8.00-18.00 hod.

25. 1. 14.00
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj v počítačové hře
Od 14.00 hodin v DDM JI, Brněn-

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

chátka.
31. 1. 9.00
ZIMNÍ FLORBALOVÝ TUR-

NAJ TROJIC
Amatérský turnaj trojic – kategorie 

starší i mladší.
Od 9.00 hod. v tělocvičně DDM JI, 

Brněnská ul. č. 29.
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-

stroje a výzbroje.
Nutno se přihlásit do 29. 1. na: ry-

chetsky@ddmjihlava.cz nebo telefo-
nicky na DDM JI.

Komenského 20, tel. 736 265 817

Každé úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  NAD 

BIBLÍ
Tentokrát starozákonní proroctví 

o Mesiáši.

Čajovna & Bar, Brněnská 8
16. 1. 18.00
FENOMÉN MAYSKÉHO KA -

LENDÁŘE aneb mýty o stvoření 
a zániku

Fakt, že dávná pralesní kultura do-
sáhla tak úžasných pokroků na poli ast-
ronomie, fascinuje vědce i veřejnost už 
bezmála stovky let. Mayská astrono-
mie byla však především mayskou ast-
rologií a úzce se vázala nejen k věštění 
a k mytologii, ale i k politické propa-
gandě a legitimizaci moci. Od mayské-
ho kalendáře vede vzrušující cesta ke 
kultu předků, mýtům o stvoření i krá-
lovskému majestátu velebných vladařů 
korunovaných zeleným peřím.

Přednáší: Mgr. Zuzana Marie Kos-
tićová Ph.D.; vstupné: 90 Kč

23. 1. 18.00
ZAKÁZANÝ FALUN GONG
23. ledna se návštěvníci mohou 

seznámit s principy původní čínské 
kultivační metody, která je v součas-
nosti v pevninské Číně paradoxně 
zakázaná. Metoda, jež je doprová-
zena qi-gongovým cvičením, stojí 
na principech Pravdivosti, Soucitu 
a Snášenlivosti. Dozvíte se, jak se 
kultivační cesta mysli a těla uplatňu-
je v každodenním životě, v čem se li-
ší od jiných buddhistických praktik, 
jak prospívá zdraví a duši jedince, 
a k vidění bude i ukázka cviků.

Přednáší: Zdenka Danková (asistent-
ka cvičení FG Jihlava); ZDARMA
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2. 1. v 17.00
Byzantium – Upíří příběh
Fantasy, Drama / Velká Británie, 

USA, Irsko / 118min / titulky / 90,- 
Eleanor a Clara, dvě tajemné mla-

dé ženy, hledají útočiště v chátrají-
cím pobřežním letovisku. Uprostřed 
zbytků laciného luxusu a poloroz-
padlých hotelů se pokoušejí sehnat 
peníze a ubytování. Clara si začne 
vydělávat jako prostitutka a brzy se 
setká se stydlivým a osamělým No-
elem, který jim poskytne útočiště 
v opuštěném penzionu jménem By-
zantium.

Režie: N. Jordan / Hrají: Gemma 
Arterton, Saoirse Ronan, Caleb Lan-
dry Jones

2. a 9. 1. v 17.30 a 3. 1. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

110,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k peně-
zům. František Vedral, na první po-
hled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -
rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky 
a organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek

2. 1. v 19.30 a 12. 1. v 17.30
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 110,-
Celoživotní přátelé se na stará ko-

lena rozhodnou zapomenout na svá 
stará kolena, a ve jménu slavných 
společných mejdanů to ještě jednou 
roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý 
starý mládenec chystá překvapivou 
svatbu a to je ideální příležitost. Cíl? 
Jak jinak. Las Vegas.

Režie: J. Turteltaub / Hrají: Robert 
De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman

2. 1. ve 20.00, 3. – 4. a 28. 1. 
v 19.30 a 31. 1. v 17.00
Zpátky do ringu
Komedie, Sportovní / USA / 

113min / titulky / 100,- 
Ve fi lmu „Zpátky do ringu“, hrají 

Stallone a De Niro dva pitt sburské 
boxery, jejichž zavilá řevnivost na 
sebe upoutala pozornost celého ná-
roda. V době své vrcholné slávy ve 
vzájemných zápasech jeden druhého 
porazili, ale v roce 1983, v předvečer 
jejich rozhodujícího třetího utkání, 
Razor nečekaně oznámil odchod do 
penze bez udání důvodů svého roz-
hodnutí a vlastně tak knokautoval 
kariéru svou i svého rivala. 

Režie: P. Segal / Hrají: Sylvester 
Stallone, Robert De Niro, Kevin 
Hart

3., 5. a 19. 1. v 14.30, 18. 1. 
v 15.30, 24. a 31. 1. v 17.00
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 100,- (od 18. 1. 
za 90,-)

Nebojácná a věčně optimistická 
Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
toff a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 

do věčné zimy.
Režie: Ch. Buck, J. Lee / Mluví: 

Tereza Martínková, Andrea Elsnero-
vá, (Monika Absolonová zpěv), On-
dřej Brzobohatý

3., 11. a 19. 1. v 16.45
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / dabing 

/ 100,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť lí-

čí další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s ča-
rodějem Gandalfem a třinácti trpas-
líky vedenými Th orinem Pavézou. 
Vydali se na výpravnou cestu, jejímž 
cílem je získat zpět Osamělou horu 
a ztracené království trpaslíků Ere-
bor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

4. a 13. 1. v 16.45 (13. 1. 3D s ti-
tulky)
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / 3D, da-

bing / 140,- (13. 1. za 130,-)
Hobit: Šmakova dračí poušť lí-

čí další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s ča-
rodějem Gandalfem a třinácti trpas-
líky vedenými Th orinem Pavézou. 
Vydali se na výpravnou cestu, jejímž 
cílem je získat zpět Osamělou horu 
a ztracené království trpaslíků Ere-
bor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

5. 1. v 16.45, 10., 12., 14., 28. 1. 
ve 20.00 a 11. 1. v 19.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / titulky 

/ 100,- (11. 1. za 70,-)
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

11. 1. v 16.30
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, No-

vý Zéland / 169min / titulky / 70,-
Film sleduje cestu hlavní posta-

vy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je 
si znovu nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky 
kterému se ocitne ve společnosti tři-
nácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

3. 1. v 17.00
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 90,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblí-

žit s jiným člověkem, není schopný 
s někým spolupracovat a v životě 
se nezamiloval do žádné ženy. Jeho 
okolí jej tedy považuje za výstřed-
ního – génia, světově uznávaného 
znalce v oblasti výtvarného umění 
a starožitností.

Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-
frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

4. 1. v 15.00 a 1. 2. v 15.30
Niko 2
Animovaný, Komedie/ Finsko / 

75min / dabing / 100,-

Sobík Niko opět musí řešit své 
trable. Tentokrát se Niko vydává na 
záchranou misi svého nevlastního 
bratra, který je unesen zlými orly. Na 
své cestě samozřejmě potkává spous-
tu nových přátel, se kterými není 
nouze o legraci. Niko a jeho přátelé 
musí přijít s plánem na záchranu, po-
daří se jim zdolat všechny překážky?

Režie: K. Juusonen 
4. – 5. 1. v 17.00, 7. – 8. v 17.30, 
9. 1. ve 20.00 a 19. 1. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

100,- / 12+ 
Velká část fi lmu se odehrává v ná-

kupním centru v čase Vánoc. Pro-
lnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří 
zde pracují. Každý z našich přátel má 
své touhy a sny a právě Vánoce jsou 
časem, kdy se mohou plnit. Dejme 
šanci zázrakům! Copak se pohádky 
nemohou žít?

Režie: K. Babinská / Hrají: Ri-
chard Krajčo, Vica Kerekes, David 
Novotný

4. – 5. 1. ve 20.00 a 19. 1. v 19.30
Walter Mitt y a jeho tajný život 
Dobrodružná komedie / USA / 

114min / titulky / 120,-
Walter Mitt y, nesmělý a věčně snící 

fotoeditor časopisu Life, se ve svém 
jednotvárném životě jen těžko po-
tkává s realitou, a proto raději žije 
ve svém vysněném světě. V něm se 
mění na dokonalého romantického 
hrdinu bojujícího za lepší, spravedli-
vější svět.

Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig

5. 1. v 15.00, 10. 1. v 17.30, 12. – 
14. a 19. 1. v 17.00
Klauni
Drama o komedii / ČR / 120min / 

80,- / 12+
Na počátku kariéry vytvořili 

OSKA R, MAX a VIKTOR klaun-
skou skupinu Busters. Jejich klauni-
ády představovaly ostrůvky svobody 
uprostřed nehybné bažiny rezignace 
v komunistickém režimu bývalého 
Československa. Pak se však mezi 
třemi klauny cosi vážného odehrálo. 
Jak se ukáže, národem milovaní klau-
ni se mezi sebou nedokážou vystát.

Režie: V. Tauš / Hrají: Oldřich Kai-
ser, Jiří Lábus, Didier Flamand

5. 1. v 19.30 a 16. 1. v 17.00
Sviňák 
Drama, Komedie, Krimi / Itálie / 

97min / titulky / 100,- / 15+
Hlavní herec – skotský zkorumpo-

vaný policista Bruce Robertson, je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by 
vyšetřovat vraždu, ale překáží mu 
vlastní podivínství, zvyk zahrávat 
si s kolegy a opravdu miluje ženy. 
O Robertsna se stará jeho part´ák 
Ray Lennox a šéf Bob Toal. 

Režie: J. S. Baird / Hrají: James 
McAvoy, Imogen Poots, Jamie Bell

6. 1. v 17.00 a 7. 1. v 19.30
Vše je ztraceno
Dobrodružný / USA / 106min / 

titulky / 100,-
Z chování osamělého mořského vl-

ka vycítíte, že v životě zažil už mnoho 
krizí. Ani ta, při které se jeho jachta 
střetla s plovoucím kontejnerem pl-
ným čínských bot, ho zpočátku ne-
vykolejí. Jednoduše zalepí mohut-
nou díru v boku lodi, která po nárazu 
vznikla, a pluje vstříc nejbližší pevni-
ně a bezpečí. Jenže tahle srážka je jen 
ochutnávkou před sérií katastrof, kte-
ré musí zkušený mořeplavec čelit.

Režie: J.C. Chandor / Hraje: Ro-
bert Redford


