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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, 
besedy, koncerty, malování, ...hlav-
ně se nenudit. Přidej se a sleduj tu-
hle skupinu pro více info a aktuální 
program na FB: streetwork.vrakbar, 
htt p://nzdm.vrakbar.cz

Hrad Roštejn
 otevřeno denně mimo pondělí 

9-18 hodin. Pobočka Muzea Vyso-
činy Jihlava.

3. 7. – 25. 8.  ve 21.30 
NOČNÍ PROHLÍDKY
Pravidelné noční prohlídky s hra-
běnkou Františkou Slavatovou, s du-
chy a strašidly každý pátek od 21.30 
(nutná rezervace vstupenek).

1. 8. – 2. 8.   
POHÁDKY PRO DĚTI
Z repertoáru Královské divadelní 
společnosti Eff renata ze Žďáru nad 
Sázavou, začátek vždy v 11, 14 a 16 
hodin.

8. 8.  14.00 
PARTA STARÉHO HROUZE (tra-
ditional country a bluesgrass band)
tradiční písně amerického západu 
19. a 20. století vycházející co nej-
více z původních anglických verzí 
nebo s českými texty Petra Hrouzka. 

15. 8.  14.00 
JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Tradiční přehlídka jazzových kapel.

29. 8.  19.00 
HRADOZÁMECKÁ NOC
Setkání s kronikářem aneb Jak to 
bylo ve městě Kostnici před 600 
lety, pane Richenthale? Začátek 
každou celou hodinu od 19 do 23 
hodin.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1. 8. v 15.30
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / 90,-
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 prokletí, 
které na ně uvrhla jejich matka. Je to 
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také 
o síle slova, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Is-
sová, Sabina Remundová, Lukáš 
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuzana 
Bydžovská

1., 15. a 28. 8. v 17.00, 10. 8. 
v 19.30
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 120,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stár-
nout? Ani ne třicetiletá Adaline ha-
varuje a stane se zázrak – nejen, že 
nehodu přežije, ale navíc už nikdy 
nezestárne ani o den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v 
běžném životě, bezmocně sleduje, 
jak její dcera stárne. Po letech osa-
mocení se objevuje Ellis, do kterého 

se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než 
se Adaline setká s otcem přítele Wil-
liamem. Ten totiž v Adaline pozná 
dívku, kterou před lety miloval…
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake 
Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn

1. a 9. 8. v 17.30 a 5. a 17. 8. ve 
20.00
Ant-man
Akční, sci-fi  / USA / 117min / 2D 
dabing a titulky / 120,- (děti 100,-)
Bývalý zloděj Scott , vybavený pozo-
ruhodnou schopnosti zmenšit své 
fyzické rozměry, ale současně zná-
sobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi 
doktorovi Hankovi ochránit tajem-
ství, skrývající se v jeho úžasném 
obleku Ant-Mana, před zcela nový-
mi nebezpečími, která ho ohrožují. 
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě 
nepřekonatelným překážkám nuce-
ni naplánovat a provést rafi novanou 
loupež, která zachrání celý svět.
Režie: P. Reed / Hrají: Paul Rudd, 
Michael Douglas, Michael Peña, 
Evangeline Lilly

1., 9 a 21. 8. v 19.30
Nenasytná Tiff any
Dobrodružně hororová komedie / 
ČR / 80min / 110,- / 15+
Pepa tráví většinu času vysedáváním 
po hospodách. Aby si vydělal na ži-
vobytí, vykrádá chaty a vše prodává 
v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen 
při činu a během následného útěku 
náhodou objeví starou videokame-
ru. Ta skrývá záznam, který odhalu-
je cestu k netušenému pokladu. Brzy 
však pochopí, že aby ho získal celý, 
nebude muset podstoupit jen hodi-
ny kopání. Cena bude mnohonásob-
ně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha, 
Jiří Panzner, P Jeer Van Eck, Petr 
Čtvrtníček, Jitka Pavlišová

1., 2., 3., 7. a 30. 8. ve 20.00, 15. 8. 
v 19.30, 22. 8. v 17.30
Mission: Impossible – Národ grá-
zlů
Akční thriller / USA / 132min / ti-
tulky / 120,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na 
mise, jejichž úspěšné splnění je ne-
možné a  jde znovu po krku těm nej-
větším grázlům současného světa. A 
jak je jeho dobrým zvykem, většinu 
krkolomných kaskadérských scén to-
čil Tom Cruise sám a bez dubléra, a 
tak budou diváci společně s hlavními 
hrdiny cestovat po celém světě, pro-
letí se Airbusem (zvenčí), sklouznou 
se po střeše vídeňské opery a zazávo-
dí si sporťákem na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom 
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, 
Alec Baldwin

2. a 16. 8. v 15.30
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA / 
100min / dabing / 2. 8. za 125,- 
(děti 100,-); 16. 8. za 115,- (děti 
90,-)
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

2. 8. a 2. 9. v 17.00, 12. 8. v 19.30
Slow West
Western, road movie / V. Británie, 
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- / 
15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skot-
ska do amerického Colorada 19. 
století, aby pátral po ženě, kterou 
miluje. Evropskému zelenáčovi dělá 
společnost nájemný zabiják Silas, 
který souhlasil, že ho za úplatu na 
cestě ochrání. Divoký západ však 
není místo, kde by věci vycházely 
přesně podle plánu, a tak Jay zažije 
během svého putování celou řadu 
zvratů. Slow West je western ostrý 
jako sůl v ráně. 
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael 
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Ca-
ren Pistoriusová, Ben Mendelsohn

2. 8. v 17.30, 7. a 23. 8. v 17.00, 11. 
a 16. 8. ve 20.00
Papírová města
Romantický, drama / USA / 109min 
/ titulky / 110,- / 12+
Hlavní hrdina Quentin má od dět-
ství rád nespoutanou sousedku Mar-
go a je jejím tajným ctitelem. Jedné 
noci ho nečekaně vytáhne na podi-
vuhodnou trestnou výpravu namí-
řenou proti bývalému příteli. Jenže 
druhý den ráno jejich společné dob-
rodružství skončí. Margo ve škole 
chybí. Quentin začne pátrat a brzy si 
uvědomí, že Margo miluje záhady a 
také, že pro něj zanechala určité sto-
py a zašifrované vzkazy. Jak moc ji 
vlastně zná? A co jsou to ta papírová 
města, o kterých Margo mluvila? 
Režie: J. Schreier / Hrají:  Nat Wolff , 
Cara Delevingne, Austin Abrams, 
Halston Sage

2. a 23. 8. v 19.30, 14. 8. v 19.30
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 2D 
dabing i titulky / 110,- 
Před dvaadvaceti lety tragicky skon-
čil sen excentrického milionáře Joh-
na Hammonda, který chtěl na od-
lehlém ostrově z dinosauří DNA 
vypěstovat Jurský park s živými ex-
ponáty. Od té doby se ale mnohé 
změnilo, park jede na plné obrátky, 
ročně jím projdou milióny nadše-
ných návštěvníků, kteří s očima na-
vrch hlavy sledují v akci desítky „vy-
hynulých“ živočichů. 
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris 
Pratt , Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins

3., 11. a 29. 8. v 19.30, 22. 8. 
v 17.00
Iracionální muž
Mysteriózní/ USA / 96min / titulky 
/ 120,- 
Uznávaný profesor fi lozofi e Abe je 
už víc než rok emocionálně na dně. 
Nemůže psát, nemůže dýchat, ne-
může si vzpomenout na smysl živo-
ta. Jeho jediným přítelem je alkohol. 
Abe přijíždí učit na fakultu do malé-
ho města. Brzy se zaplétá se dvěma 
ženami – s osamělou profesorkou 
Ritou a s jeho nejlepší studentkou 
Jill. Při jednom obědě vyslechnou 
Abe a Jill zvláštní konverzaci cizích 
lidí u vedlejšího stolu. Tento oka-
mžik Abea změní a on si začne plný-
mi doušky vychutnávat život. Tato 
změna spustí řetězec událostí, které 
ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Sto-
ne, Joaquin Phoenix, Parker Posey, 
Meredith Wagner

4. 8. v 19.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ 100,- / 
12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Vik-
torie si musí po smrti matky vybrat, 
zda žít v dětském domově nebo na 
malé vesnici s otcem, kterého nikdy 
neviděla. Venkovské prostředí na ni 
zpočátku působí jako zoo plné exo-
tů, kteří jsou sice zajímavou náplní 
pro její blog, ale žít se s nimi nedá. 
Její otec navíc úspěšně vzdoruje 
všem pokusům o převýchovu a ra-
ději se věnuje své praxi zvěrolékaře a 
poklidnému popíjení s kamarády.
Režie: J. Šajmovič / Hrají: Pavel 
Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra 
Černocká

4., 10., 13. a 25. 8. ve 20.00
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi  thriller / USA / 126min 
/ 2D i 3D titulky / 2D 110,-, 3D 
150,- / 12+
Slavný režisér James Cameron, po 
shlédnutí fi lmu prohlásil, že právě 
viděl snímek, který může být prá-
vem považovaný za třetí díl, navazu-
jící na jeho dva Terminátory. Větší 
punc kvality, než pochvalu od „otce 
zakladatele“, fi lm získat nemohl. Ca-
meron to řekl i přesto, že si Termina-
tor: Genisys s původním příběhem 
pohrává a dost zásadně mění pravi-
dla hry. Kvalitní a originální příběh 
byl hlavním důvodem, proč se k jed-
né ze svých nejslavnějších rolí vrátil 
Arnold Schwarzenegger.
Režie: A. Tailor / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai 
Courtney, Jason Clarke 

5. a 16. 8. v 19.30
V hlubinách
Th riller / Norsko / 106min / titulky 
/ 100,- / 15+
„Když se vaše největší dobrodruž-
ství promění ve vaši nejhorší noční 
můru.“ Na začátku 80. let se v Nor-
sku rozmohl doslova ropný boom. 
Pett er, profesionální potápěč, a jeho 
bratr Knut mají potřebnou disciplí-
nu, sílu a odvahu, aby se vydali na 
nejnebezpečnější misi na světě – na 
dno Severního moře. Avšak nenadá-
lá tragická nehoda vše změní. Pett er 
je vyslán na riskantní cestu, na kte-
ré ztrácí přehled o tom, kdo tahá za 
jeho nitky osudu, a postupně zjišťu-
je, že tato mise je nad jeho síly a že v 
sázce je jeho život.    
Režie: E. Skjoldbjærg / Hrají: Aksel 
Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang

6. a 16. 8. v 17.00, 8. a 30. 8. 
v 19.30
Amy
Dokument / Velká Británie / PREMI-
ÉRA  / 128min / titulky / 100,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která 
stojí za jménem Amy Winehouse? Co 
tato hudební ikona skrývala před okol-
ním světem a proč zemřela v pouhých 
27 letech? Celovečerní dokument 
nechává promlouvat zejména Amy 
samotnou prostřednictvím dosud ne-
zveřejněných archivních záběrů, ale 
především skrze její hudbu. Vidíme 
Amy jako obyčejnou dívku s obrov-
ským talentem a touhou zpívat, jako 
zjevení ohromující hudební fajnšmek-
ry, jako popovou hvězdu obletovanou 
fanoušky i jako oběť manipulovanou 
manažery a pronásledovanou bulvár-
ními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další


