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5. 11. v 17.00
ROVNOVÁHA MEZI CITEM 
A ROZUMEM -  Zdenka Blechová 
Poznáte, v čem se skrývá váš strach 

a jak se ho zbavit. Povíme si, jak si 
udělat mandalu pro vyplnění našeho 
přání, rozebereme rodinné vztahy 
prostřednictvím automatické kresby. 

8. 11. ve 14.00
ŠAMANSKÁ LÉČBA 
V JIHLAVĚ 
- Mgr. Marta Pejchalová 
Šamanské léčby se datují tisíce let 

zpět. Zaměřují pozornost na duši, 
ducha i tělo každé živé bytosti. Ob-
novují energetickou rovnováhu a 
napomáhají k celistvosti a zdraví, po-
máhají vracet sílu a nalézt i potřeb-
nou jasnost potřebnou k řešení urči-
té situace.  

9. 11. v 17.00
V RYTMU BUBNŮ 
- Mgr. Marek Mertl 
Rytmické hry a improvizace. Po-

nořte se do světa rytmu svého těla. 
Do rytmu bubnů a okolních zvuků. 
Akce bude obsahovat různé hry s 
rytmem využitelné i při práci s dět-
mi, ale i hraní a techniku hry na bu-
ben (djembe). 

10. 11. v 15.00
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ 
S LÉČITELEM PAULEM 
ALTESINGEM  
Samotnému léčení předchází pro-

mluva k pacientům a k veřejnosti, 
požehnání a posvěcení přinesených 
věcí s praktickou ukázkou léčení. Ta-
to úvodní část je pro všechny přícho-
zí zdarma 

13. 11. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková 
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu) objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

14. 11. v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 2. část - cvičení na jednotlivé 
meridiány: Štěpánka Čermáková  
Praktický seminář, kde se naučíte 

cviky pro udržení zdraví. (S sebou 
volný oděv, papír, tužku). Vhodné i 
pro nově příchozí. 

17. 11. - 18. 11. v 9.00
MALOVÁNÍ PRA VOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU 
- Olga Lazárková  
Pomocí specifi ckých nenásilných 

technik se naučíte využívat i pravou 
mozkovou hemisféru. Kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou umožní 
každému z vás znovu objevit svůj 
tvůrčí talent. Tato terapie vyvolává 
touhu po znovuobjevení vlastní při-
rozenosti. Je to skvělé odreagování 

i zdroj motivace pro všechny, kteří 
hledají relaxaci, meditaci, sebevědo-
mí. 

19. 11. v 17.00
Posílení ozdravných procesů 
v každodenní péči o tělo 
z pohledu tradiční čínské 
medicíny - Olena Sydoruk 
Využití prvků tradiční čínské me-

dicíny v kosmetologii a každodenní 
péči o tělo s praktickými ukázkami 
procedur od fi rmy TianDe. 

20. 11. v 17.00
ŠAMANSKÉ METODY 
A POSTUPY V LÉČENÍ 
- Mgr. Marta Pejchalová 
Setkáte se s ženou, která se šama-

nismem zabývá a rozvíjí ho v čes-
kých podmínkách jako jedna z kruhu 
lidí vzdělávajících se v šamanismu a 
jeho metodách. 

21. 11. v 18.00
UMĚLCOVA CESTA 
- Monika Pelcová
Ochutnávku ke kurzu „Umělcova 

cesta“
V tomto kurzu se naučíme, jak 

přijmout svoji tvořivost, jak si udr-
žet tuto sílu den po dni. Je to ces-
ta od oběti k umělci, na které po-
užíváme praktické nástroje. Pokud 
tedy hledáte to, co vás baví, chcete 
smysluplnější práci, či najít klíč k 
pocitu naplnění a vlastnímu sebe-
vyjádření, vstupte dál. 

22. 11. v 17.00
ROZVOJ MYŠLENÍ 
VODNÁŘSKÉHO VĚKU 
- Květa Franclová
Obklopuje nás mnoho druhů ener-

gií a my máme možnost s nimi sou-
znít. Každý člověk má svoji osobní 
databanku, do které už nahlíží, nebo 
teprve začne. Dostává se nám jedi-
nečné možnosti, kterou naši prarodi-
če a rodiče neměli. 

24. 11. v 10.15
ENJOYING - nekompromisní
štěstí v životě: 
Mgr. Jiří Hamerský  
Jak se cítit dobře navzdory nepříz-

nivým okolnostem a jak nasměrovat 
svůj život teď hned k lepšímu. O tom 
bude intenzivní prožitkový seminář s 
psychologem a autorem knihy Sedm 
poselství Mgr. Jiřím Hamerským. Ví-
ce o enjoyingu na www.enjoying.cz  

25. 11. v 9.30
VNITŘNÍ ÚSMĚV - volné 
pokračování - prožitkový 
seminář Květy Franclové 
Vhodné i pro nově příchozí. Po-

máhá zlepšit náladu, rozpustit oba-
vy, strachy, a také dostat odpovědi na 
otázky o vztahu k rodičům, dětem, 
partnerovi, nadřízenému, penězům... 
Rozvíjí toleranci, lásku a něhu uvnitř 
nás. K tomu nám pomůže meditace 
pohybová i statická. S sebou pohodl-
né oblečení. 

26. 11. v 18.00
DUCHOVNÍ LÉČENÍ 
METODOU SRT a SPR 
- Radmila Treterová 
Očista negativních programů ve 

vědomí, podvědomí, duši i těle člo-
věka, odstranění komplikovaných 
bloků, odhalení negací, kterých si 
člověk není vědom. 

29. 10. - 14. 11. 
KINO DUKLA Z DŮVODU 
DIGITALIZACE ZAVŘENO

15. 11. v 17.30
Madagaskar 3   3D
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min.
Aby se dostali domů, byli ochot-

ní hodně riskovat. Například letěli v 
letadle řízeném tučňáky. Přesto hrdi-
nové Madagaskaru dosud do pelíšků 
v newyorské zoo nedorazili. Podaří 
se jim to tentokrát?

Hrají hlasy: Filip Blažek, Miroslava 
Pleštilová, Filip Švarc ad.

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Přístupný / Vstupné 140 Kč, kino-

sál Reform

15. - 16. 11. v 17.00
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
USA 2012, fantasy/romance/thril-

ler, titulky, cca 115 min.
Poslední díl úspěšné série.
Hrají: Robert Patt inson, Kristen 

Stewart, Taylor Lautner ad.
Režie: Bill Condon
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč, kinosál Edison

15. - 18. 11. v 19.30
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

15. 11. ve 20.00
Avengers  3D
USA 2012, akční/dobrodružný, 

český dabing, cca 137 min.
Super hrdinský tým všech dob 

Avengers, ve kterém se představí iko-
ničtí super hrdinové - Iron Man, Ne-
uvěřitelný Hulk, Th or, Captain Ame-
rica, Hawkeye a Black Widow.

Hrají: Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruff alo, Scarlett  Johans-
son ad.

Režie: Joss Whedon
Přístupný od 12 let / Vstupné 130 

Kč, kinosál Reform

16. 11. v 17.30
Doba ledová: Země v pohybu  
3D
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min.
Nejoblíbenější zvířecí partička na 

světě je konečně zpět!
Hrají hlasy: Ota Jirák, Jiří Lábus, 

Zdeněk Mahdal ad.
Režie: Steve Martino, Mike Th ur-

meier
Přístupný / Vstupné 140 Kč, kino-

sál Reform

16. 11. ve 20.00
Avatar  3D
USA 2009, akční sci-fi , titulky, cca 

161 min.
Vítejte v novém světě za hranicí 

vaší fantazie.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Sal-

dana, Sigourney Weaver ad.
Scénář a režie: James Cameron
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kino-

sál Reform

17. - 18. 11. v 17.30
Hotel Transylvánie  3D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 91 min.
Málokdo o Drákulovi ví, že ne-

ní jen princem temnoty, ale také 
vlastníkem stylového Hotelu Tran-
sylvánie - luxusního pětihvězdičko-
vého resortu, kde se mohou všech-
na monstra světa dostat daleko od 
všech a být jen sama sebou v bez-
pečném prostředí bez lidí.

V českém znění: Petr Rychlý, Lu-
cie Vondráčková, Ondřej Brzobo-
hatý ad.

Režie: Genndy Tartakovsky
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform.

17. - 18. 11. ve 20.00
Muži v černém 3   3D
USA 2012, širokoúhlá akční sci-fi  

komedie, titulky, cca 104 min.
Ve fi lmu Muži v černém 3 jsou 

známí agenti J (Will Smith) a K 
(Tommy Lee Jones) zpět... A opět 
včas.

Hrají: Will Smith, Josh Brolin, 
Tommy Lee Jones, Alice Eve ad.

Režie: Barry Sonnenfeld
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

19. 11. v 17.30
Th e amazing Spider-man  3D
USA 2012, akční/dobrodružný, 

český dabing, 137 min.
Jedna z nejoblíbenějších postav 

na světě se vrací na fi lmová plátna 
a odhaluje novou kapitolu ze svého 
života.

Hrají: Andrew Garfi eld, Emma 
Stone, Rhys Ifans, Sally Field ad.

Režie: Marc Webb
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

19. 11. ve 20.00
Cesta do lesa
ČR 2012, romantická komedie, 

cca 120 min.
Film je oslavou české krajiny.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Anna Lin-

hartová, Tomáš Hanák, Boleslav Po-
lívka, Eva Holubová ad.

Režie: Tomáš Vorel
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kino-

sál Edison

27. 11. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu) objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

28. 11. v 19.00
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
s Mgr. Lucií Polákovou  
Úplňková meditace za Lásku, Svět-

lo a rozšíření božských energií na 
planetě Zemi. 

29. 11. v 18.00
MUŽSKÝ KRUH
- Václav Němeček: 
Večerní workshop pro muže
Mužská síla potřebuje pravidelné 

„tankování“ neboli doplňování. To 
se může dít skrze mužské společen-
ství, kde panuje důvěra, vzájemný 
respekt a úcta. Setkání v mužském 
kruhu tváří v tvář se stalo pro mnohé 
muže zažitým rituálem a skvělou pří-
ležitostí, jak na sobě pracovat.


