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Family Point
 Palackého 26 

23. 7.  14.30 
REFLEXOLOGIE II 
Přednáška. Bc. Jana Nagyová ukáže, 
jak stimulací refl exních bodů posí-
lit imunitní systém, uvolnit tělo od 
stresů a nervozity.

VRAK BAR,
Nízkoprahový klub,
sídliště U Pivovaru 

1. 7. – 31. 8.   
LÉTO BEZ KORUNY S VRA KBA-
REM
Na prázdniny chystáme venkovní 
aktivity v terénu, který budou probí-
hat v parcích ve městě (hlavně park 
u zimáku) a na hřištích. Program je 
otevřený i pro vaše nápady... Cvičení 
venku, pikniky, hry, basket, fotbal, be-
sedy, koncerty, malování, ... hlavně se 
nenudit. 

7. 7.  18.00 
INGRESS – hodně jiná mobilní 
hra
Hrajete rádi počítačové nebo mobilní 
hry? Zveme Vás do parku u zimního 
stadionu, kde vám dva nejlepší hráči 
Ingressu v Jihlavě představí zcela uni-
kátní hru, která je spojená s reálným 
světem. Můžete nachodit tisíce kilo-
metrů, poznat nové přátelé a každý 
den bojovat o území svého města, hra 
se hraje po celém světě. 
Park u Zimáku.

8. 7.  13.00 
DEN PLNÝ FOTOGRA FIÍ (+ 
workshop s Petrem Zbrojkou)
Fotíte rádi? Nebo se necháváte rádi 
fotit? Zveme Vás na sraz fotografů! 
Pokud vlastníte zrcadlovku, tak se 
můžete zúčastnit Workshopu s Pet-
rem Zbrojkou, který vám poradí, jak 
strojek poladit ještě k lepším výsled-
kům (workshop je určen spíše pro 
amatéry a nadšence). 
Park u Zimáku.

9. 7.  15.00 
POSILOVÁNÍ SE ZUZKOU
Přijďte se protáhnout, zacvičit si a po-
znat nové techniky cvičení pro Vaše 
ztuhlé tělo s trenérkou Zuzkou. 
Park u Zimáku.

13. 7.  14.00 
PIKNIK
Park u Zimáku.

14. 7.  14.00 
BĚH/CHŮZE SE ZUZKOU
Park u Zimáku.

14. – 16. 7.   16.30 
REÁLNÁ SEBEOBRA NA (RBSD)
Park u Zimáku.

21. 7.  15.00 –17.00 
JÓGA SE ZUZKOU
Přijďte s námi odbourat stres, naučit 
se relaxovat a načerpat novou energii. 
Lekci povede trenérka Zuzka, která 
pracuje ve fi tku, takže budete pod od-
borným dohledem. Těšíme se na Vás!
Park u Zimáku.

22. 7.  14.00 
BIKE GAMES (Jihlava)

28. 7.  15.00 – 17.00 
POSILOVÁNÍ SE ZUZKOU
Přijďte se protáhnout, zacvičit si a po-
znat nové techniky cvičení pro Vaše 
ztuhlé tělo s trenérkou Zuzkou. 
Park u Zimáku.

29. 7.  14.00 
PARK GAMES
Park u Zimáku.

Hrad Roštejn
 
3. 7. – 25. 8.  21.30 
NOČNÍ PROHLÍDKY
Pravidelné noční prohlídky s hra-
běnkou Františkou Slavatovou, s 
duchy a strašidly každý pátek (nut-
ná rezervace vstupenek).

4. 7.  14.00 
STŘEDOVĚKÉ HRY NA ROŠ-
TEJNĚ
8. ročník tradiční historizující akce 
pro celou rodinu pořádaný Agentu-
rou Kašpaři.

4. 7.  20.30 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
Známý muzikál v podání Divadel-
ního souboru Karla Čapka a Skupi-
ny historie, divadla a tance a tance 
Hebrix z Třeště a hostující agentury 
Kašpaři.

12. 7.  14.00 
IYASA
Taneční a pěvecké vystoupení před-
vede v rámci svého evropského tur-
né folklorní skupina ze Zimbabwe.

19. 7.  17.00 
ČERT NA ZEMI aneb o čertech v 
nás a mezi námi
Národní báchorka J. K. Tyla v podá-
ní Divadelního souboru Stonařov.

25. – 31. 7.  10.00 
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO 
VŠECHNY
Kreslení a tvoření z papíru i hlíny 
v podání Tei a Mary z Brna, každý 
den od 10 do 17 hodin.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1. - 5. 7., 18., 19., 22., 25., 26. a 
29. 7. a 2. 8.  (informace o časech 
a verzích na webu)
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA / 
100min / 3D i 2D dabing / 3D za 
140,- (děti 120,-), ve 2D za 125,- 
(děti 100,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím, 
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
roztomilí Mimoni dobrovolně slou-
ží Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Odpověď přináší animovaná kome-
die Mimoni! 
Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem

29. 7. v 19.30
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titul-
ky / 100,- 
Francouzský dokumentární snímek 
Dior a já otevírá divákům dveře do 
mýty opředeného světa módního 
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng

28. 7. v 19.30
Poutník - nejlepší příběh Paula 
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Špa-
nělsko / 112min / titulky / 110,- / 
12+
Paulo Coelho je jedním z nejznáměj-
ších a nejprodávanějších spisovate-
lů všech dob. Ale jeho mládí nebylo 
tak přímočaré a snadné, jako souhrn 
jeho spisovatelských úspěchů. Ne-
pochopený kluk a rebelující mladík 
se však změnil v muže, který jde za 
svým snem: stát se slavným a uzná-
vaným spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio An-
drade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

2. - 4. 7. ve 20.00, 5. 7. v 19.30, 26. 
7. v 17.00
Méďa 2
Komedia / USA / 125min / PRE-
MIÉRA , titulky 3. a 4. 7., dabing 2., 
5. a 26. 7. / 120,- / 15+
Nejsprostší a nejukecanější plyšový 
medvěd na světě zdárně překonal 
pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci 
tradičních rodinných hodnot?
Režie: S. MacFarlane / Hrají: Mark 
Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica 
Barth

3. 7. v 17.00 
Vincentův svět
Komedie / USA / 104min / titulky 
/ 110,- 
V dlouho očekávané fi lmové verzi 
cenami ověnčeného úspěšného se-
riálu kanálu HBO „Vincentův svět“ 
se opět sejdou herci z původního 
seriálu, v čele s Kevinem Connol-
lym, Adrianem Grenierem, Kevi-
nem Dillonem, Jerry Ferrarou a Je-
remym Pivenem.
Režie: D. Ellin / Hrají: Adrian Gre-
nier, Jeremy Piven, Kevin Connolly

3. a 26. 7. v 19.30
Odebrat z přátel
Horor / USA / 83min / titulky 
/110,- / 15+
Zesměšnit člověka uveřejněním 
jeho nelichotivé fotky či choulos-
tivého videa na internetu vás může 
stát život. To je v kostce příběh ho-
roru, který se jmenuje jako jedna 
nepopulární možnost na nejoblíbe-
nější sociální síti na světě.
Režie: L. Gabriadze / Hrají: Hea-
ther Sossaman, Matt hew Bohrer, 
Courtney Halverson

4. 7. v 15.00
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, dobrodružný/ Francie 
/ 90min / dabing/ 90,-
Pírko je ptačí sirotek, který nevyni-
ká ani krásou peří ani sokolí sílou. 
Je hubený, opelichaný a žije sám v 
hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevy-
letěl. Tak moc by chtěl táhnout do 
Afriky s hejnem ptačích kamarádů! 
Až se jednoho dne sebere veškerou 
odvahu a vydává se za dobrodruž-
stvím, na jehož konci leží vysněné 
africké zimoviště. 
Režie: Ch. De Vita / Mluví: Michal 
Holán, Petra Tišnovská, Bohdan 
Tůma

4. 7. v 17.00, 21. 7. v 19.30
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / ti-
tulky, 2D / 100,- / 15+
Režisér George Miller, duchovní 
otec legendární série „Šílený Max“, 
se v dalším pokračování vrací do 

světa bojovníka silnic Maxe Rocka-
tanskyho. Šílený Max, pronásledo-
vaný svou minulostí, je přesvědčen, 
že jediný způsob jak přežít, je vydat 
se na osamělou pouť.
Režie: G. Miller / Hrají: Charlize 
Th eron, Tom Hardy, Zoë Kravitz

4. 7. v 17.30, 26. 7. v 15.00, 1. 8. 
v 15.30
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min /100,-; 
od 26. 7. 90,-, 4. 7. BIO SENIOR 
Pohádkový příběh vychází z klasic-
ké pohádky Boženy Němcové „Sed-
mero krkavců“. Mladá dívka na sebe 
bere těžký úkol. Musí se pokusit za-
chránit své bratry a zbavit je prokle-
tí, které na ně uvrhla jejich matka. 
Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, 
ale také o síle slova, pravdě a oprav-
dové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha 
Issová, Sabina Remundová, Lukáš 
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuza-
na Bydžovská

4. 7. v 19.30, 17. 7. v 17.30, 22. 7. 
ve 20.00
Temné kouty
Horor / Franice / 104min / titulky 
/120,-; od 17. 7. 110,- / 15+
Sedmiletá Libby Day jako jediná 
přežila brutální masakr své rodiny. 
Matka a sestry byly zavražděny bě-
hem rituálního satanského obřadu 
přímo před jejíma očima. Za straš-
livý zločin byl na základě Libbyina 
svědectví odsouzen na doživotí její 
bratr Ben. Minulost je minulostí… 
Dokud tě nedostihne - příběh začí-
ná o 30 let později.
Režie: G. Paquet-Brenner/ Hrají: 
Chloë Grace Moretz, Charlize Th e-
ron, Nicholas Hoult

5. 7. v 15.00
Ovečka Shaun ve fi lmu
Rodinný, animovaný / Velká Britá-
nie / 85min / dabing / 90,- 
Ovečka Shaun a další ovce přijdou s 
mazaným trikem, jak farmáře uspat. 
Skáčou stále dokolečka přes ohra-
du, farmář počítá, počítá a počítá 
své ovečky, až nakonec usne. Oveč-
ka Shaun nechtěně způsobí, že pan 
farmář opustí spící v karavanu svou 
farmu. Shaun, pastevecký pes Bit-
zer, a celé ovčí stádo se proto vydá-
vá na nebezpečnou cestu do velké-
ho města, aby přivedli svého pána 
zpět domů! 
Režie: Mark Burton

5. 7. v 17.00
Samba
Drama / Francie / 120min / titulky 
/ 70,- / 12+
Samba se do Francie přistěhoval 
před deseti lety ze Senegalu. Pracu-
je načerno v různých zaměstnáních 
a doufá, že brzy dostane povolení k 
trvalému pobytu. Jeho neradostná 
rutina se změní, když potká Alice – 
manažerku, která trpí syndromem 
vyhoření.
Režie: O. Nakache, E. Toledano 
/ Hrají: Omar Sy, Charlott e Ga-
insbourg, Tahar Rahim

5., 18., 20. a 26. 7., 2. 8. (informace 
o časech a verzích na webu)
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 3D 
dabing i 2D dabing a titulky / 3D za 
130,-, 2D 120,- od 18. 7. 110,- 
Před dvaadvaceti lety tragicky skon-
čil sen excentrického milionáře Johna 


