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27. 8. – 31. 8.
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘE-

DĚNÍ latinsko – amerických tanců
Určeno pro začátečníky i současné 

členy kroužku ve věku 9 – 14 let.
Místo konání – rekreační středisko 

Jalovec. Zajištěno ubytování, strava, 
program, výuka). Cena: 2.600Kč. 
Trenéři: Lucie Solařová a Radek 
Bula.

Nutno se přihlásit do 25. 7. 2014 
na napravnik@ddmjihlava.cz. 

Informace na www.ddmjihlava.cz

HRAD ROŠTEJN 

5. 7. 14.00 
STŘEDOVĚKÉ HRY NA ROŠ-

TEJNĚ
Historizující program pro malé 

i velké milovníky šermu, kejklí, stře-
dověké hudby a tance, nebudou 
chybět představení pro děti, soutěže 
a řemeslné tržiště.

5. 7. 20.30 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
Známý muzikál v podání Divadel-

ního souboru Karla Čapka a Skupi-
ny historie, divadla a tance Hebrix 
z Třeště a hostující agentury Kašpaři, 
začátek ve 20:30.

13. 7. 14.00 
IYASA
Již poosmé v rámci svého evrop-

ského turné předvede své taneční 
a pěvecké vystoupení folklorní sku-
pina ze Zimbabwe.

19. 7. 20.00 
SLUHA DVOU PÁNŮ
Klasická renesanční komedie Carla 

Goldoniho pojatá Divadelním spol-
kem AjeTo z Počátek tentokrát spíše 
neklasicky.

27. 7. 15.00 
JEN TAK TAK
Poslechový koncert folkové skupi-

ny z Jindřichova Hradce. 

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

30. ČERVNA AŽ 13. ČERVEN-
CE JE KINO Z DŮVODU KA Ž-
DOROČNÍ ÚDRŽBY UZAVŘE-
NO

14., 19., 31. 7. v 19:30, 25. 7. 
v 17:00

Joe
Drama / USA / 117min / titulky / 

110,- / 15+
V okamžiku, kdy se Garry ocit-

ne ve velkém ohrožení, obrátí se 
o pomoc na svého nového přítele 
Joea. Odtud se odvíjí řetězec udá-
lostí, které Joea přivedou až k hra-
nici, za níž jej pravděpodobně čeká 
jen nevyhnutelná katastrofa. Joe 
se musí rozhodnout, jestli tuhle 
pomyslnou čáru překročí… Film 
vznikl podle románu spisovatele 
Larryho Browna.

Režie: D. G. Green / Hrají: Nicolas 
Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter

14., 16. a 23. 7. ve 20:00
Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / ti-

tulky / 100,- 
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Když Dan uvidí Grett u vystupo-
vat, rozhodne se vsadit všechno na 
její talent a nahrát netradiční album 
přímo v ulicích New Yorku. Z ná-
hodného setkání dvou zklamaných 
lidí se tak začne rodit hudba, která 
možná nedobije svět, ale rozhodně 
si získá srdce všech.

Režie: J. Carney / Hrají: Keira 
Knightley, Mark Ruff alo, Adam Le-
vine

19. 7. v 17:00 a 29. 7. v 19:30
Hvězdy nám nepřály
Romantický, Drama / USA / 

125min / titulky / 110,-
Hazel a Gus jsou dva výjimeční tee-

nageři, které spojuje kousavý humor, 
pohrdání konvencemi a především 
láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah 
je o to neobvyklejší, že se seznámili 
a zamilovali během setkávání na se-
zeních podpůrné skupiny pro boj 
s rakovinou.

Režie: J. Boone / Hrají: Shaile-
ne Woodley, Ansel Elgort, Willem 
Dafoe

20. 7. v 17:00 a 29. 7. ve 20:00
Stoletý stařík, který vylezl z okna 

a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou osla-
vu. Ale vitální stařík ještě nechce zů-
stat v bačkorách v křesle. Má docela 
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. 
Poté, co vyleze z okna, se vydává na 
úžasný a naprosto nepředvídatelný 
výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Robert 
Gustafsson, Iwar Wiklander, David 
Wiberg

20. a 26. 7. v 17:30, 4. 8. ve 20:00
Všiváci
Drama / ČR / 98min / 100,- / 12+
Všiváci jsou příběhem rodiny 

Rohanů. Mikuláš, špičkový neuro-
chirurg, se utápí v bludném kruhu 
milostných dobrodružství, avan-
týr a alkoholu. Jeho horkokrevný 
bratr Richard, veterán z české mise 
v Afghánistánu, prohrává svůj boj 
s dluhy a z nich plynoucí složi-
tou situací své rodiny. Spory brat-
rů Rohanů se točí kolem událostí 
z dětství, které je bolestně rozděli-
ly a stále je ovlivňují v jejich sou-
časném životě.

Režie: R. Kašparovský / Hrají: Te-
reza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof 
Hádek, Jiří Langmajer

22. a 30. 7. v 19:30
Ida
Drama / Polsko / 80min / titulky 

/ 90,-
Než se osmnáctiletá novicka 

Anna stane jeptiškou, musí navští-
vit svou jedinou žijící příbuznou 
Wandu, o jejíž existenci nemě-
la dosud ani tušení. Ukazuje se, 
že teta Wanda je bývalá zapále-
ná komunistka a soudkyně, která 
v 50. letech posílala na smrt kněze 
a další odpůrce režimu. Nečekané 
setkání nasměruje Annu na cestu 
za odkrytím rodinného tajemství, 
svého židovského původu a svého 
pravého jména, Ida.

Režie: P. Pawlikowski / Hrají: 
Agata Trzebuchowska, Agata Kules-
za, Dawid Ogrodnikm

Podplukovník Bill Cage, který 
nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez 
cirátů degradován a s nulovým vý-
cvikem a mizernou výzbrojí poslán 
splnit úkol, který není ničím jiným 
než sebevražednou misí. Během 
několika minut je zabit, předtím se 
mu však podaří zneškodnit Alphu. 
Ač se to zdá nemožné, procitne 
opět na začátku toho samého pe-
kelného dne.

Režie: D. Liman / Hrají: Tom Cru-
ise, Emily Blunt, Bill Paxton

15. 7. a 4. 8. v 19:30
Běž, chlapče, běž
Drama / Německo, Polsko, Francie 

/ 112min / titulky / 90,-
Srulikovi je devět let, když v roce 

1942 uteče z varšavského ghett a. 
Schová se v nedalekých lesích, kde 
se se spolu s dalšími uprchlými ži-
dovskými dětmi snaží přežít do 
konce války. Spí v korunách stromů 
a živí se tím, co si sami uloví nebo 
ukradou na přilehlých farmách..

Režie: P. Danquart / Hrají: Kamil 
Tkacz, Andrzej Tkacz, Rainer Bock

15., 21., 30. 7. ve 20:00 a 24. 7. 
v 17:00

Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 2D 

titulky a 3D dabing (30. 7. ve 20:00) 
/ 110,- (ve 3D 140,-)

Automechanik Cade Yager se snaží 
uživit sebe a svou dospívající dceru 
Tessu opravováním hodně nepo-
jízdných vraků. Zoufale se mu neda-
ří, ale jen do doby, než se z jednoho 
roztřískaného náklaďáku vyklube 
Transformer a zrovna ten nejdůleži-
tější – Optimus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wahl-
berg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

16. 7. 2014 v 19:30 hodin
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo / 

150min / titulky / 100,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu přijíž-

dí do Persie mladík Rob Cole z Evro-
py, aby se z potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Velký problém 
představuje mladíkovo křesťanství, 
ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt 
a také odvaha vstoupit tam, kam se 
nikdo před ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom Payne, 
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård

17. 7. v 17:00 a 28. 7. v 19:30
Magický hlas rebelky
Životopisný dokument / ČR / 

90min / PREMIÉRA  / 100,- 
Marta se stala jedním ze symbolů 

odporu proti komunistickému to-
talitnímu režimu, a to „jenom“ tím, 
že pravda pro ni byla důležitější než 
pohodlná kariéra. Film mapuje Mar-
tino pěvecké umění v první i druhé 
kariéře, její osobní a disidentský 
život i prostřednictvím fi lmových ar-
chivů.

Režie: O. Sommerová / Hrají: 
Marta Kubišová, Dana Němcová, 
Pavel Kohout

17. a 25. 7. v 17:30, 20. a 26. 7. 
v 15:30

Mikulášovy patálie na prázdni-
nách

Komedie, Dobrodružný / Francie 
/ 102min / titulky / 100,- / 12+

Malý Mikuláš, jeho rodiče a babič-
ka vyrazili k moři. Mikuláš si u moře 
najde nové přátele: Ben, který tam 
bydlí… Freddy, který pořád něco 
jí, dokonce i syrové ryby… Geor-
ge, který je vtipný už jen proto, že je 

angličan, uplakánek Paul, Christo-
pher, který chce mít vždycky prav-
du a je to otravné, opravdu otravné, 
Elizabeth, malá holčička, která Mi-
kuláše pořád pronásleduje.

Režie: L. Tirard / Hrají: Valérie Le-
mercier, Kad Merad, Francis Perrin

17. a 20. 7. v 19:30
Grace, kněžna monacká
Životopisné drama / Francie / 

103min / titulky / 100,-
Příběh hollywoodské hvězdy a dr-

žitelky Oscara Grace Kelly, která 
se vzdala své oslnivé kariéry, dala 
přednost hlasu svého srdce a ode-
šla do zcela neznámého světa. Na 
samém vrcholu slávy se provdala 
za monackého knížete Rainiera III. 
a stala se navždy Grace – kněžnou 
z Monaka.

Režie: O. Dahan / Hrají: Nicole 
Kidman, Tim Roth, Paz Vega

17. – 20. 7. a 6. 8. ve 20:00, 25. 
7. v 19:30, 26. 7. v 17:00 a 2. 8. 
v 17:30

Úsvit planety opic
Sci-Fi, Akční / USA / 130min / ti-

tulky / 120,-
Síla a schopnosti Ceasarova králov-

ství narůstají, postupně vzniká nová 
civilizace řídící se novými zákony 
a pravidly; civilizace, která si doká-
že představit Zemi bez lidí. Plane-
tu opic. Lidé, kteří přežili, se snaží 
narůstající opičí dominanci narušit 
a vrátit se na vrchol evolučního žeb-
říčku.

Režie: M. Reeves / Hrají: Andy 
Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman

18. a 27. 7. v 17:00 
Všechny cesty vedou do hrobu
Komedie / USA / 116min / titulky 

/ 110,-
Jak může normální člověk přežít 

na místě, kde Zubatá číhá doslova 
na každém kroku? A jak tam může 
přežít chronický posera s panickou 
hrůzou ze smrti? Stvořitel komedi-
álního hitu Méďa, Seth MacFarlane 
protentokrát odhodil měkoučký plyš 
a v další pekelně zábavné jízdě vám 
naservíruje příběh, díky němuž po-
znáte pravý význam slovního spojení 
„ukrutná sranda“.

Režie: S. MacFarlane / Hrají: Seth 
MacFarlane, Charlize Th eron, Liam 
Neeson

18. 7. v 17:30, 19. a 27. 7. 
v 15:30, 24. 7. v 17:30

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / da-

bing / 2D 115,- (děti 90,-), 18. 7. ve 
3D za 130,- (děti 110,-)

Příběh poskočil o pět let dopředu 
a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, 
kde se lidé a draci navzájem respek-
tují a mají se rádi. Škyťák však dává 
přednost osamělým spanilým letům 
s Bezzubkou, během nichž mapu-
jí neznámá území a objevují nové 
světy a nové draky. Jedno z jejich 
dobrodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých divo-
kých draků. Taky se zde setkají s ta-
jemnou Dračí jezdkyní.

Režie: D. DeBlois / Mluví: Ma-
touš Ruml, Simona Postlerová, Jiří 
Schwarz

18. 7. v 19:30, 19. 7. v 17:30, 22. 
7. ve 20:00, 1. 8. v 17:00

Love song
Hudební, Romantický / USA / 

104min / titulky / 110,-


