STRANA 28
19. 7. v 17.00
Mango sheikh
Koncert.
20. 7. ve 14.00
UV workshop
Tvorba UV aktivních dekorativních předmětů v prostorech NZDM
Vrakbar Jihlava.
24. 7. ve 14.00
Hudební jam session
Nástroje k zapůjčení na místě.
25. 7. ve 14.00
Herní odpoledne (frisbee, kroket)
26. 7. v 15.00
Prohlídka policejního vozu
Policie ČR (beseda)
27. 7. ve 14.00
Beseda na téma: Právní vědomí
aneb Znáte svoje práva?
27. 7. v 15.00
Beseda s Káčkem
31. 7. v 15.00
Ruční výroba knih
Workshop.
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10,
tel. 567 573 730
1. 6. – 30. 9. v 11.00 a 15.00
DRAVCI NAD HLAVAMI
Krása dravých ptáků a sov zblízka –
letové ukázky probíhají za příznivého počasí každý den, kromě pondělí,
pod vedením zkušených sokolníků.
Vždy v 11 a 15 hodin, v sadu naproti
Australské farmě.
1. 7. – 31. 8.
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ –
KOMENTOVANÁ KRMENÍ V
ZOO JIHLAVA
Přijďte se v letních měsících podívat na komentovaná krmení vybraných druhů zvířat spojená se zajímavým vyprávěním z jejich života.
Každý den v průběhu letních
prázdnin v určené časy u vybraných
druhů zvířat:
10.30 Surikaty
11.00 Ukázky výcviku dravců a sov
11.30 Žirafy
12.00 Lamy
12.30 Babirusy
13.00 Medvědi
13.30 Lemuři
14.00 Tuleni
15.00 Ukázky výcviku dravců a sov
1. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – AMERIKA
Přivítání prázdnin ve stylu indiánského léta. Bubnování a indiánské tradice u indiánského týpí, hry a
soutěže pro děti a malování na obličej.
5. 7. – 6. 7. v 10.00 – 16.00
RETRO DNY aneb Co se nevešlo na výstavu
Centrum PodpoVRCH (10 – 16
hodin)
Výstava k 60. výročí založení zoo
s názvem SKORO VŠECHNO O
ZOO
RETROpokoj – přijďte zavzpomínat, jaké to bylo v době, kdy vznikala zoo a co zajímavého se stalo v roce
1957.
5. července - Areál zoo (14 hodin)
Vystoupení dívčí retro kapely
TOFFEES – originální retro pojetí
největších hitů 50. – 60. let.
6. července - Areál zoo – v parčíku
za pokladnou u řeky
Setkání se želvou – máte svou fot-

Kultura
ku nebo fotku svých dětí s naší keramickou želvou? Přineste ji s sebou k
želvě a získáte želví odměnu!
Ve 14 hodin zde proběhne společné setkání majitelů retro fotografií a
vyhlášení výherce hlasování na facebooku. Více na www.zoojihlava.cz
7. 7.
Křtiny mláděte zebry, kmotrem
zpěvák Marek Ztracený
Podrobnější informace na www.
zoojihlava.cz
9. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – AFRIKA
Den ve znamení černého kontinentu vyvrcholí vystoupením hudební a
taneční umělecké skupiny IYASA
ze Zimbabwe. Představení s názvem
AFRICA ALIVE začne ve 14 hodin
v africké vesnici Matongo, a bude
plné písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou.
29. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – ASIE
Mezinárodní den tygrů, ukázky
asijské kultury (módní přehlídka,
tance, filmy) a gastronomie, ve spolupráci s Vietnamským spolkem na
Jihlavsku.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20,
tel. 731 989 428
1. a 2. 7. ve 14.45, 2. 7. v 17.30,
1., 14., 17., 19., 28. a 29. 7.
v 17.00, 15., 16. a 23. 7. v 15.00
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / dabing 2D /
2D 130,- (děti 110,-); od 23. 7. 120,(děti 100,-)
Největší světový padouch Gru a
jeho žlutí mimoní pomocníčci se
vracejí v novém dobrodružství. A
budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
Naštěstí má Gru i další pomocnice
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a
Agnes.
Režie: P. Coffin a K. Balda
1., 15. a 30. 7. v 15.30
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, komedie / Španělsko
/ 92min / dabing / 110,- (od 15. 7.
90,-)
V jedné podmořské kolonii žije
chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo.
Tři kamarádi, to znamená pochopitelně třikrát více průšvihů, a ten poslední, ten je opravdu kolosální. Jejich
idylickému údolí najednou hrozí úplná zkáza, naprosto nepravděpodobná
sestava proto musí rychle povýšit na
hrdiny a najít záchranu…
Režie: J. S. Gurpide
1. a 19. 7. v 17.30
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Akční, thriller / Francie / 94min /
titulky / 110,- (19. 7. 100,-)/ 12+
Zloději Andrew a Garrett Fosterovi
se specializují výhradně na nejdražší
luxusní auta. Byli najati na krádež
nádherného Bugatti z roku 1937
v hodnotě několika miliónů eur, a
tak za touto zakázkou směřují na jih
Francie. Ale Jacomo Morier, místní
zločinecký boss a majitel Bugatti, je
chytí, a nebere to vůbec na lehkou
váhu. Výměnou za své životy budou
muset oba bratři ukrást auto Mori-

erovu úhlavnímu nepříteli Maxi
Klempovi – a to ne jen tak nějaké
auto, Morier chce, aby Klempovi
ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari
250 GTO z roku 1962.
Režie: A. Negret/ Hrají: Simon
Abkarian, Ana de Armas, Scott
Eastwood, Gaia Weiss, Clemens
Schick
1. 7. v 19.30, 2. a 18. 7. v 17.00
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ
RYTÍŘ
Akční, sci-fi / USA / titulky,
dabing; 2D / 2D 130,-; od 18. 7.
120,- (děti 100,-) / 12+
Další epická bitva se blíží!
Režie: M. Bay/ Hrají: Anthony
Hopkins, Mark Wahlberg, Laura
Haddock, John Goodman, Isabela
Moner
1. 7. ve 20.00, 20. a 28. 7. v 17.30
HOLKY NA TAHU
Komedie / USA / titulky / 120,(od 20. 7. 100,-) / 15+
V odvážné, mládeži nepřístupné
komedii uspořádá pětice nejlepších
kamarádek z vysoké školy víkendové setkání po deseti letech, v podobě divoké dámské jízdy v Miami.
Jejich nespoutané řádění ale nabere
překvapivě zlověstný směr poté, co
se jim nešťastnou náhodou podaří
zabít striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co
si počnou, zažívají další a další bizarní příhody, které je v průběhu celé
noci sblíží více, než kdy předtím, a
pomohou jim zvládnout situace, ve
kterých na podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
Režie: L. Aniello/ Hrají: Scarlett
Johansson, Kate McKinnon, Jillian
Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Paul
W. Downs
2. 7. V 15.00, 16. 7. V 15.30
AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 130,(děti 110,-); 16. 7. 120,- (děti 100,-)
Legendární
závoďák
Blesk
McQueen (v českém znění Richard
Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho
nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. Zpátky do hry mu může
pomoci jen mladá talentovaná trenérka, která by sama chtěla prorazit,
a vzpomínky na báječného Doktora
Hudsona Horneta. Slavný závoďák
s číslem 95 musí ve finále závodu o
Zlatý píst všem dokázat, že nepatří
do starého železa.
Režie: Brian Fee
18. 7. ve 20.00, 2. a 25. 7. v 19.30,
16. 23. 7. v 17.30
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Akční, dobrodružný, fantasy / USA
/ 129min / titulky, dabing / 100,V pokračování dobrodružství se
kapitán Jack Sparrow, ke kterému se
štěstěna opět obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských
duchů, vedených strašlivým kapitánem Salazarem, kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku
a jejichž touhou je připravit o život
každého piráta – a zejména Jacka.
Jeho jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud
má mít šanci, musí přesvědčit ke
spolupráci Carinu Smyth, geniální
a krásnou astronomku, a Henryho,
tvrdohlavého mladého námořníka a
člena královského námořnictva.

NJR – ČERVENEC 2017
Režie: J. Rønning, E. Sandberg/
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem,
Kaya Scodelario, Geoffrey Rush
2. 7. ve 20.00, 15., 18. a 21. 7.
v 17.30, 30. 7. v 19.30
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický / USA / 96min /
PREMIÉRA / titulky / 110,- (od 15.
7. 100,-) / 12+
Madeline je sedmnáct a hodně čte.
Nic jiného totiž dělat nemůže. Její
imunita nedokáže bojovat s venkovním světem, a proto je stále zavřená doma, ve svém sterilním pokoji. Společnost jí dělájí jen matka a
ošetřovatelka. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina, a
s ní i kluk Olly. Jelikož se nemůže se
záhadným sousedem setkat, začnou
si psát emaily. Madeline si tak během
krátkého času uvědomí, že její život
není skutečný, a proto sebere odvahu všechno risknout…
Režie: S. Meghie / Hrají: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika
Noni Rose, Ana de la Reguera
14. 22. 7. v 17.30, 25. 7. ve 20.00,
1. 8. v 19.30
OKLAMANÝ
Drama / USA / 94min / titulky /
110,- / 12+
Za zdmi izolované dívčí školy zuří
americká občanská válka, ale zde
konflikt neberou na vědomí. Dokud
nezaklepe na jejich dveře. Těžce zraněného nepřátelského důstojníka
Johna se ujmou, aby ho, hned jak
se postaví na nohy, vydaly „svým“
vojákům jako zajatce. Jenže John si
omotá kolem prstu nejen mladičké
studentky, ale i jejich staropanenskou učitelku, a především ředitelku.
Ve všech se, díky němu, probouzejí emoce, které ještě nebo už dlouho nezažily. Jsou o to ničivější, protože John si neuvědomuje, že se ocitl
uprostřed bitvy, která je strašlivější,
než všechny boje probíhající války.
Režie: S. Coppola/ Hrají: Colin
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten
Dunst, Elle Fanning
14., 15., 16., 19., 22. a 27. 7.
v 19.30, 30. 7. ve 20.00
VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční sci-fi / USA / 143min /
titulky 2D, 3D / 130,- (16. 7. 3D
150,-) / 12+
Film začíná dva roky po událostech
předchozího snímku. Z inteligentního šimpanze Caesara se stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se
společenství opic, a když se s ním
nyní setkáváme, je mu vnucena
nová role válečného generála. Situace opičího klanu, vedeného Caesarem, je katastrofální. Jejich skupina
ustoupila do lesů, kde se často utkávají v bitvách s lidskou armádou,
vedenou nelítostným plukovníkem
McCulloughem. Střet určí, kdo se
stane vůdčím druhem, jenž bude
určovat další osud poražených.
Režie: M. Reeves/ Hrají: Andy
Serkis, Woody Harrelson, Steve
Zahn, Toby Kebbell
14., 15., 21. a 26. 7. ve 20.00, 31.
7. v 19.30
V UTAJENÍ
Akční thriller / V. Británie / 98min
/ titulky / 110,- / 15+
Špičková agentka americké CIA
Alice Racine je po nevydařené akci
přeřazena do londýnské kancelá-

