
Brněnská 29
26. 12. v 9.00 
DVOUGENERA ČNÍ STOLNÍ 

TENIS 
Tradičně na Štěpána od 9.00 hod. 

v hale SK – stolní tenis (pod autobu-
sovým nádražím). Pro děti a jejich ro-
diče a prarodiče. Startovné 60,- za pár. 
Kategorie do 11 let + rodič a do 16 let 
+ rodič.

27. – 28. 12. v 9.00 – 12.00
KUFROVÁNÍ S DDM JIHLAVA
Start po oba dny od 9.00 do 12.00 

hod. na DDM Ji, Brněnská 29. 
Orien tační závod i vycházka pro nej-
širší veřejnost. Drobné odměny pro 
všechny. Startovné 10 Kč. Zveme 
jednotlivce i celé rodiny a kolektivy.

Komenského 20, tel. 736 265 817

15. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

S DĚTMI a malým divadýlkem
20. 12. v 19.00 
ADVENTNÍ JAZZOVÝ KON-

CERT 
Kostel Povýšení sv. Kříže.
23. 12. v 18.00 
ADVENTNÍ POZPĚVOVÁNÍ 

pro zpěváky i nezpěváky

Čajovna & Bar, Brněnská 8

3. 12. v 18.00 
JAKEŠOVÁ, ŠTĚPÁNKA  – ŠA-

MANISMUS AND
Vedle často diskutovaného šamanis-

mu z povodí Amazonky a tropických 
oblastí je neprávem opomíjen také ša-
manismus horských oblastí. Přednáší: 
Štěpánka Jakešová (CK Livingstone). 

5. 12. v 18.00 
JURKOVIČ, PAVEL – PROČ 

K NÁM TAK RÁD JEZDÍ DALAJ-
LÁMA?

Dalajlámův vztah k České repub-
lice a jeho návštěvy u nás. Přednáší: 
Pavel Jurkovič. 

10. 12. v 18.00 
FILMOVÉ DOKUMENTY A BE-

SE DA s českou etnografk ou a tibe-
toložkou Zuzanou Ondomišiovou. 

19. 12. v 18.00
KA M ZMIZELI STAŘÍ MAYO-

VÉ? 
Civilizační kolaps ve světle vědy. 

Přednáší: Zuzana Marie Kostičová. 

Jana Masaryka 20

1. 12. v 15.00 a 14. i 17. 12. v 17.00
Revival
Komedie / Česko / 116min, BIO 

RÁJ / 80,- / 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmo-

vá skupina Smoke hraje ve složení 
Miroslav Krobot jako kytara, Bolek 
Polívka jako basa, Karel Heřmánek 
u kláves, Marián Geišberg jako zpě-
vák. Smoke, to byli čeští Rolling Sto-
nes. Za nejasných okolností se ale 
v roce 1972 rozpadli. Každý z nich 
má teď za sebou svůj život a svůj 
vlastní příběh. Jejich pohnutky k oži-
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vení kapely Smoke jsou tedy různé 
– peníze, touha po ztracené slávě, 
touha pomoci kamarádovi, anebo se 
ještě jednou pořádně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

1. 12. v 15.30
Letadla
Animovaný / USA / 92min / da-

bing / 80,-
Z oblačných výšin světa fi lmu Auta 

přilétají Letadla, animovaný kome-
diálně-dobrodružný snímek nabitý 
akcí, ve kterém se nám představuje 
Prášek, práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly, jenž sní 
o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího 
leteckého závodu kolem světa.

Režie: K. Hall / Mluví: Kryštof 
Hádek, Petr Pelzer, Tomáš Racek

1., 22., 30. 12. v 17.00 a 27. 12. 
v 19.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 110,- / 12+
Stojíte poprvé tváří v tvář své budou-

cí životní lásce a chcete jí říct větu, po 
které se do vás nadosmrti zamiluje. 
V drtivé většině případů to poděláte. 
Tim, hrdina romantické komedie Lás-
ky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní ži-
votní momenty může opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Do-
mhnall Gleeson, Rachel McAdams, 
Bill Nighy

1., 3., 7., 10. – 11., 28. 12. v 17.30 
a 4., 17. – 18. 12. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

110,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k peně-
zům. František Vedral, na první po-
hled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -
rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky 
a organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek

1., 3. 12. v 19.30 a 8. 12. v 17.30 
Konzultant
Krimi, Th riller / USA / 111min / 

titulky / 120,- / 15+ 
Vysoce postavený advokát, ve fi l-

mu přezdívaný Konzultant, se pro-
střednictvím majitele nočního klu-
bu Reinera přimotá k pochybnému 
obchodu s drogovým kartelem. On 
i Reiner ale brzy zjistí, že dohoda, 
kterou uzavřeli, jim nepřináší jen vi-
dinu pohádkových zisků, ale zároveň 
je přivádí do víru událostí, jež pro ně 
mohou mít fatální následky.

Režie: R. Scott  / Hrají: Michael 
Fassbender, Brad Pitt , Javier Bardem, 
Cameron Diaz, Penelope Cruz

1., 3., 7. 12. ve 20.00, 2. 12. 
v 19.30, 4. 12. v 17.30, 19., 23., 
27., 28. 12. a 22. 12. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

120,- / 12+ 
Velká část fi lmu se odehrává v nákup-

ním centru v čase Vánoc. Prolnou se 
tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracu-
jí. Každý z našich přátel má své touhy 
a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy 
se mohou plnit. Dejme šanci zázra-
kům! Copak se pohádky nemohou žít?

Režie: K. Babinská / Hrají: Richard 
Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný

2. a 3. 12. v 17.00
Jen 17
Milostné drama / Francie / 94min 

/ titulky / 100,- / 15+
Portrét sedmnácitileté dívky bě-

hem čtyř sezón a čtyř písní….
Studentka Isabelle během léta v ji-

hofrancouzském letovisku absolvuje 
svou první sexuální zkušenost. Prázd-
ninová epizoda je však jen začátkem 
příběhu zvídavé dívky, která se po ná-
vratu do Paříže začne za peníze schá-
zet s nejrůznějšími staršími muži.

Režie: J. Gordon-Levit / Hrají: Jo-
seph Gordon-Levit, Scarlet Johans-
son, Julianne Moore

2. 12. v 17.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 100 / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy do 

kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zni-
čená a Stone a Kowalsky zůstanou ve 
vesmíru sami, odkázáni jeden na druhé-
ho a směřujíc dál do temného vesmíru. 
Hluboké ticho dává oběma jasně naje-
vo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí… 
a tím i jakoukoli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

4. – 5. 11. v 19.30
Rozchod Nadera a Simin
Drama / Iran / 120min / FK, titul-

ky / 80,- 
Simin nezbývá, než požádat o roz-

vod. Jedinou zbraní matky a manžel-
ky v iránské společnosti je vyčkávat. 
Jenže Nader, který se má náhle sám 
starat o dceru i otce, selhává a zaplé-
tá se do problémů se zákonem. Co 
mělo být jen zkouškou vztahu se br-
zy prohloubí v opravdové drama. 

Režie: A. Farhadi / Hrají: Leila Ha-
tami, Peyman Moaadi, Sarina Farhadi 

4. 12. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / BIO 

RÁJ, titulky / 70,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: W. Allen / Hrají: Cate Blan-
chett , Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

4. 12. v 19.30 a 8., 10., 29. 12. ve 
20.00
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 110,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a nezkrotná 
touha po vítězství. Závody Formule 1 
jsou místem, kde jediná chyba může 
znamenat smrt. Na těchto okruzích 
spolu soupeří dva odvěcí rivalové. Ja-
mes Hunt je neřízená střela, neodo-
latelný playboy a brilantní řidič. Niki 
Lauda je dokonalý profesionál, vždy 
precizní a disciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Daniel 
Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

5. a 8. 12. v 17.00
Rozkoš
Tragikomické melodrama / ČR / 

111min / PREMIÉRA  / 110,- / 15+
Každá posedlost nás dříve či později 

dovede k zániku, pokud nad ní ztra-
tíme nadhled, pokud se jí necháme 
uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláče-
ní“ – i přes všechny odřeniny a šrámy, 
můžeme na několik málo okamžiků 
dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE 
– a o co jiného v životě vlastně jde? 

Režie: J. Rudolfová / Hrají: Jana 

Plodková, Martin Myšička, Jaroslav 
Plesl, Jan Budař

5. 12. v 17.30 a 11. 12. ve 20.00
Hunger Games: Vražedná po-

msta
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 

146min / titulky / 110,-
Pokračování fi lmového hitu Hun-

ger Games, který po celém světě vy-
dělal 700 milionů dolarů. Vítězství 
Katniss a Peeta v 74. ročníku Hun-
ger Games zažehly napříč Zeměmi 
Panemu jiskru vzpoury proti moc-
nému Kapitolu. To už je velmi pádný 
důvod pro Kapitol, aby se obou hr-
dinů pokusil zbavit. A navíc se blíží 
jubilejní 75. ročník her.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson, Li-
am Hemsworth

5., 6., 20. 12. v 19.30, 7. 12. 
v 17.00 a 21. 12. v 17.30
Přijde letos Ježíšek?
Komedie / ČR / 100min / PRE-

MIÉRA  / 130,- 
Vánoční čas umí přinášet podivuhod-

né příběhy, vtipné historky i nostalgii. 
Přijde letos Ježíšek? je příběh dvou ro-
din, které se rozhodly, že Vánoce jsou 
prostě od toho, aby se konaly dobré 
skutky, přání se plnila za každou cenu,  
a aby na zázraky věřily nejen děti.

Režie: L. Kny / Hrají: Josef Abr-
hám, Libuše Šafránková, Václav Po-
stránecký

5. 12. ve 20.00, 6. 12. v 17.00, 7., 
15. a 16. 12. v 19.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky / 

120,- / 15+
Kapitán Philips je komplexní stu-

dií přepadení americké nákladní lodi 
Maersk Alabama somálskými piráty, 
ke kterému došlo v roce 2009. Reži-
sér Paul Greengrass nám v něm svým 
unikátním pohledem nabízí kombi-
naci napínavého thrilleru a pohled na 
širokou škálu důsledků globalizace.

Režie: P. Greengrass / Hrají: Tom 
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Ab-
dirahman

6. 12. v 17.30
Univerzita pro příšerky
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 80,-
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. 
A všichni přeci vědí, že ty nejlepší pří-
šerky pocházejí z Univerzity pro příšer-
ky. Ale hned během prvního semestru 
na univerzitě se začnou Mikeovy plány 
hroutit, když mu cestu zkříží příšerkov-
ské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, 
který je na strašení přirozený talent.

Mluví: Jiří Hromada, David Sucha-
řípa, Naďa Konvalinková 

7. 12. v 15.00
Kameňák 4
Komedie / ČR / 88min / 100,- / 15+
Legendární komediální série Kame-

ňák se 10 let od uvedení prvního dílu 
vrací do českých kin. Diváci se v bláz-
nivé komedii Kameňák 4 mohou těšit 
na poctivé pokračování, které svým 
oddychovým stylem a poetikou anek-
dot navazuje na předchozí díly.

Režie: J. Novák / Hrají: Václav Vyd-
ra, Dana Morávková, Martin Dejdar

7. – 8. 12. v 15.30
Pohádky pod stromeček
Pásmo Vánočních pohádek / ČR / 

72min / BIJÁSEK / 50,- 
Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek, 

Divoké sny maxipsa Fíka – O Váno-
cích, Veselé Vánoce anebo Karlíkovo 
zimní dobrodružství, Pan Tau nadě-
luje, Hvězda Betlémská


