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Úspěšná knižní série o jihlavských
domech má pokračování
Jihlavská radnice vydává dvě nové knihy archiváře Ladislava Vilímka

Zcela zaplněná gotická síň jihlavské radnice uvítala oblíbeného badatele, archiváře a spisovatele Ladislava Vilímka. Radnice
vydala dvě jeho nové knihy - pilný
autor připravil už čtvrté pokračování úspěšné série I domy umírají
vstoje, druhou novinkou je publikace Židovští studenti latinského
a německého gymnázia v Jihlavě.
Když radnice začala pracovat
v roce 2014 na vydání knihy I domy
umírají vstoje, uvažovalo se o jednom či dvou dílech. Nyní je tu čtvrté pokračování. „A pracuji na pátém
díle, zaměřuji se v něm na minulost
ulic Jiráskova, Fritzova a okolí. Budu
pracovat, dokud mi budou síly stačit,“
prohlásil Ladislav Vilímek.
„Série I domy umírají vstoje je
bez nadsázky nejpopulárnější knihou
vydávanou Městem. V publikacích se
podařilo zmapovat domy, které byly
zbourány, osudy jejich obyvatel, kteří
byli vystěhování z důvodu okupace, což
se týkalo židovského obyvatelstva, nebo
z důvodu vysídlení početných německých obyvatel po druhé světové válce.
Těší nás zájem obyvatel o historii města, ve kterém žijí,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová.
Zatím poslední díl se věnuje ulicím bývalého Špitálského předměs-

tí – Havlíčkově, Gorkého, Příční,
Palackého, Třebízského, Rokycanově, Úvozu, Chlumově a náměstí Svobody. V předchozích dílech autor
zmapoval ulice uvnitř hradeb, například již neexistující Starou uličku za
dnešní Snahou, Mrštíkovu, Matky
Boží, Znojemskou, Věžní, Benešovu,
Palackého, Komenského, Křížovou,
Dominikánskou, Husovu a Masarykovo náměstí, přesněji soubor
budov Krecl, na náměstí se domy
nebouraly. Popsané jsou i domy
a osudy lidí z předměstí, tedy ulic
Telečské, U Dvora a Žižkovy.
Kniha I domy umírají vstoje IV
vychází v nákladu 500 kusů, ke koupi je v Turistickém informačním
centru v budově jihlavské radnice za
300 korun.
Druhou novinkou je publikace Židovští studenti latinského a
německého gymnázia v Jihlavě. Město Jihlava vydává tuto publikaci jako
vzpomínku na židovské studenty
gymnázia a na jejich tragické osudy
v období holokaustu.
„Jedno mě však až donedávna skrytě
zaměstnávalo. Zatímco oběti holocaustu z českého gymnázia mají pamětní desku při vstupu do této budovy,
na niž jsem se jejich soupisem podílel,
ti z německého gymnázia nemají nic.

Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život se svou spořádanou ženou
a dvěma dětmi. Divné světy řeckého
režiséra Y. Lanthimose se tentokrát
mění v kubrickovský horor plný existenční úzkosti a bezvýchodnosti. Oko
za oko, srdce za srdce.
Režie: Y. Lanthimos / Hrají:
Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry
Keoghan, Alicia Silverstone

verzní vzkazy adresované váženému
šéfovi místní policie.
Režie: M. McDonagh / Hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell, Abbie Cornish

18. 1. v 17.00, 28. 1. v 18.00
CIZINEC VE VLAKU
Akční thriller / USA / 105min /
PREMIÉRA / titulky / 110,Pravidelná a úplně běžná cesta vlakem z práce domů se zničehonic promění v pulsující a napínavý závod o
život. V hlavní roli nastoupil do akčního thrilleru Cizinec ve vlaku L.
Neeson, jeho dech beroucí jízdu příměstským vlakem řídí režisér-strojvedoucí J. Collet-Serra. Tahle dvojice už
spolu natočila mysteriózní akční thrillery Non-Stop, Neznámý, nebo Noční běžec, a v novém filmu jsou znovu
na té správné koleji.
Režie: J. Collet-Serra/ Hrají: Liam
Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neil
18. a 19. 1. v 19.30, 20. a 25. 1. v
17.00, 29. 1. ve 20.00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM
Drama, komedie / USA, Velká Británie / 115min / PREMIÉRA / titulky / 110,Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města
vylepí na tři billboardy velmi kontro-

18., 19., 20., 23. a 26. 1. ve 20.00,
20. a 27. 1. v 17.30, 21. 1. v 17.00,
28. 1. v 19.30
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / ČR / PREMIÉRA /
130,„To tedy byl porod!“ vzdychnete si,
když se vám něco nepodaří lehce, ale
stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl
porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou
polohou čelní), ale tato věta vystihuje
i její touhu najít pravou lásku. Není to
vůbec jednoduché, možná proto, že
ani Olga není jednoduchá.
Režie: F. Renč / Hrají: Klára Issová,
Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Pavel
Kříž, Martin Kraus, Matouš Ruml
22. 1. v 19.30
MOTORBAND: RESTART
Hudební dokument / ČR / 120min
/ FK / 100,Hudební dokumentární film se
ohlíží za osudy hudebníků, kteří v
osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdejším
Československu. Dokument mapuje
spletité životní cesty lidí, kteří zasvětili svůj život hudbě.
Režie: M. Levek/ Hrají: Petr Janda ,
Aleš Brichta , Josef Vojtek , Ota Váňa
20. 1. ve 14.45
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Rodinný / ČR / 106min / 90,-

BADATEL, archivář a spisovatel Ladislav Vilímek měl v prosinci na magistrátu
autogramiádu svých nových knih.
Foto: Jakub Koumar
A tak padlo rozhodnutí. Náhradou
jim budiž tato publikace a závěrečná
stránka v podobě pamětní desky,“ uvedl Ladislav Vilímek.
Publikace Židovští studenti latinského a německého gymnázia v Jihlavě vychází v nákladu 300 kusů,
ke koupi je rovněž v Turistickém
informačním centru v budově jihlavské radnice za 90 korun.
Město Jihlava v roce 2017 vydalo celkem tři tituly, kromě zmíně-

ných novinek Ladislava Vilímka
také publikaci Zdeňka Jaroše a Ondřeje Stránského Drobné nemovité
památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy, která je již
vyprodaná, na příští rok se připravuje její dotisk.

Vánoční film plný kouzel Přání k
mání. Nadčasovým příběhem chtějí filmaři navázat na tradici českých
hraných filmů pro celou rodinu, ve
kterých je současné prostředí prošpikováno fantazií a ve kterých se může
stát cokoliv.
Režie: V. Karas / Hrají: Jitka Čadek
Čvančarová, Martin Myšička, Vítězslav Jandák, Jan Vondráček, Simona
Babčáková, Milan Šteindler

Režie: R. Scott/ Hrají: Michelle
Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer

21. 1. v 15.45
ROMEO A JULIE
Bolšoj Balet / ŽIVĚ / 150min /
250,- (200,- studenti, děti a senioři)
Alexej Ratmansky, bývalý umělecký
ředitel Bolšoj baletu, se poprvé vrací
na jeviště Velkého divadla v Moskvě
se svou vlastní produkcí Shakespearovy klasiky.
Ratmansky / Prokofiev
25., 27., 28. a 31. 1. ve 20.00, 26.
1. v 17.30
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
Drama, krimi, mysteriózní, thriller /
USA / 132min / PREMIÉRA / titulky / 120,- / 15+
Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a zoufalou snahu jeho milující matky Gail
přesvědčit Johnova miliardářského
dědečka, aby zaplatil výkupné. Když
to Getty senior odmítne, a narůstá
prchlivost a brutalita únosců, snaží
se Gail jeho rozhodnutí zvrátit. Když
život jejího syna visí na vlásku, obrátí
se zoufalá Gail na Gettyho poradce, a
sotva myslitelné spojenectví v závodě
s časem nakonec ukáže, že bezpodmínečná a trvalá láska má větší hodnotu,
než peníze.

V roce 2018 radnice bude připravovat k vydání zmíněné páté pokračování série I domy umírají vstoje.
-tz-

26. a 28. 1. v 17.00, 27. 1. v 15.30
COCO
Animovaný / USA / 105min /
dabing / 130,- (děti 110,-)
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne
v překrásné a barevné Říši zesnulých.
Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu, chtějíce odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
+PŘEDFILM: 21min – hrajeme
pouze 26. a 28. 1.
V krátkém filmu Ledové království:
Vánoce s Olafem prožívají sněhulák
Olaf a sob Sven veselé vánoční dobrodružství.
Režie: L. Unkrich
26. a 27. 1. v 19.30, 31. 1. v 17.15
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
Akční sci-fi / USA / 140min / titulky / 130,- / 12+
Thomas se skupinkou svých přátel
unikl z nástrah Labyrintu. Společně
prošli zkouškou ohněm při vražedné
cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si
mysleli, že už je konec, že to nemůže
být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve
před sebou.
Režie: W. Ball/ Hrají: Dylan
O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas
Brodie-Sangster

