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/ 12+
Simon a Robin žijí klidně pod-
le představ a plánů. Až do dne, kdy 
náhodně potkají Gorda, Simonova 
dávného známého ze střední školy. 
Od té chvíle se jejich budoucnost 
začíná rozjíždět po děsivém a šíle-
ném tobogánu. Po několika dalších 
nečekaných návštěvách Simon a Ro-
bin začínají být z Gordova chování a 
slov znepokojení. A navíc se začnou 
objevovat záhadné dary, díky nimž 
se odkrývají podivná tajemství z mi-
nulosti. 
Režie: J. Edgerton / Hrají: Jason Ba-
teman, Rebecca Hall, Joel Edgerton, 
Busy Philipps

20., 21., 22. a 26. 8. ve 20.00, 23. a 
29. 8. v 17.30
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční, dobrodružný / USA / PRE-
MIÉRA  /  116min / titulky / 110,-
Hlavními postavami fi lmu, zasazené-
ho do první poloviny šedesátých let 
minulého století, do doby vrcholící 
studené války, jsou agent CIA Solo a 
agent KGB Kuryakin, kteří jsou nu-
ceni odložit dlouholeté nepřátelství 
a spolupracovat. Cílem je překazit 
plány tajemné mezinárodní zloči-
necké organizace, která chce šířit ja-
derné zbraně. Musí závodit s časem, 
aby vědce našli a zabránili celosvěto-
vé katastrofě.
Režie: G. Ritchie/ Hrají: Alicia Vi-
kander, Armie Hammer, Elizabeth 
Debicki, Henry Cavill, Jared Harris

21. 8. v 17.00
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titul-
ky / 100,- / 12+
Pozoruhodný skutečný příběh ženy, 
která se rozhodla dosáhnout spra-
vedlnosti a za každou cenu bojovat 
o dědictví, které její rodině právem 
náleželo. Šedesát let poté, co byla za 
druhé světové války nucena utéct z 
milované Vídně, se Maria Altman-
nová rozhodne získat zpět rodinný 
majetek, který jí byl zabaven nacisty.  
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dor-
nan, Dakota Johnson, Marcia Gay 
Harden

22. 8. v 15.00, 26. 8. a 1. 9. v 17.30
Malý dráček
Rodinný, animovaný / Německo /  
80min / dabing / 100,-
Dráček Kokosáček a jeho kamarád 
Oskar se narodili na Dračím ostrově, 
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček 
je létající drak, který nelítá a Oskar 
je drak masožravec, který se stal ve-
getariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou, 
která se po letech najednou probudi-
la. Bude to ale možné jenom tehdy, 
pokud draci všech velikostí a barev 
uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k 
záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: H. Weiland, N. Wels

23. a 29. 8. v 15.00, 24. 8. v 17.30
Barbie Rock´n Royals
Animovaná muzikálová pohádka / 
USA / 84min / dabing / 115,- (děti 
90,-)
Hlavní zápletkou je kardinální nedo-
rozumění, kdy se princezna Court-
ney (Barbie), která původně mířila 
na letní přípravný tábor pro dívky s 
modrou krví, ocitla na kempu pro 
rockery. Tady nahradila drsnou zpě-
vačku Eriku, kterou vlastní nedo-
chvilnost poslala… ano, tušíte správ-

ně… mezi princezny. Ač jsou každá 
z jiného těsta, najdou společnou sílu 
a řeč ve výpravném hudebním fi nále, 
které nejen jim navždy změní život.
Režie: K. Lloyd

25. 8. v 19.30
Mallory
Dokument / ČR / 101min / 80,-13 
let na cestě ze dna v dokumentárním 
fi lmu Heleny Třeštíkové
S Mallory se život nemazlil, ona se 
však po porodu syna dokázala vy-
manit z drogové závislosti a zvládla 
i období, kdy se ocitla s dítětem na 
ulici a žila jako bezdomovec. Mal-
lory dnes na střední odborné škole 
studuje obor Sociální činnost a své 
uplatnění nakonec nalezla v pomo-
ci těm, jejichž životy zná nejlépe 
– lidem na okraji společnosti. Film 
Mallory je tak kromě jiného fi lmem 
o naději, že každý má šanci změnit 
svůj život.
Režie: H. Třeštíková

27. a 29. 8. v 17.00
Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie / USA / 
PREMIÉRA  / 96min / titulky / 
100,-
Další generace Griswoldů v tom zase 
lítá. Dospělý Rusty Griswold kráčí 
ve stopách svého otce a v naději na 
posílení rodinných pout se rozhodne 
překvapit svou ženu Debbie a jejich 
dva syny cestou zpět do Ameriky, do 
rodinného „oblíbeného zábavního 
parku“ Walley World.
Režie:  J. F. Daley, J. M. Goldstein/ 
Hrají: Ed Helms, Chevy Chase, 
Chris Hemsworth, Christina Apple-
gate

27. a 31. 8. 3D v 17.30, 29. 8. 
v 15.30, 30. 8. v 15.00
Pixely
Akční komedie / USA / 106min/ 
2D i 3D dabing / 2D 120,-; 3D 155,-
Když si mezigalaktičtí mimozemš-
ťané chybně vyloží záznamy klasic-
kých videoher jako vyhlášení války, 
zaútočí na Zemi s armádou jedno-
tek, která je inspirovaná objekty ze 
zmíněných videoher. Prezident Will 
Cooper je nucen vyzvat na pomoc 
svého nejlepšího kamaráda z dětství 
a nepřekonatelného hráče videoher 
Sama, aby se ujal vedení týmu ostří-
lených pařanů s cílem vetřelce pora-
zit a zachránit tak naši planetu. 
Režie: Ch. Columbus / Hrají: Adam 
Sandler, Kevin James, Michelle Mo-
naghan, Peter Dinklage

27. a 31. 8. v 19.30
Pride
Komedie, drama / Francie, Velká 
Británie / PREMIÉRA  / 120min / 
titulky / 90,- / 15+
Film dle skutečné události - britskou 
premiérkou je M. Th atcherová, tzv. 
Železná lady. Za dob její vlády vr-
cholí v zemi nepokoje horníků. Bě-
hem Gay Pride v Londýně se skupi-
na aktivistů rozhodne pomoci jejich 
rodinám a uspořádají sbírku. Odbo-
rový svaz horníků se ale zdráhá po-
moc přijmout. Neradi by totiž čelili 
obvinění, že hornický svaz sympa-
tizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale 
vydají přímo do menší vesnice ve 
Wallesu, kde hodlají předat výtěžek 
přímo rodinám, vše nakonec vyústí 
v překvapivé partnerství.
Režie: M. Warchus/ Hrají: Bill Nig-
hy, Imelda Staunton, Dominic West, 
Joseph Gilun, George MacKay

27., 28., 29. a 31. 8. ve 20.00
Hitman: agent 47
Akční thriller / USA / PREMIÉRA  
/ 96min / titulky / 110,- / 15+
Je známý pouze podle dvou posled-
ních čísel čárového kódu, který má 
vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 
není obyčejný člověk, představuje 
vrchol tajného genetického výzku-
mu. Stojí na konci vývojové řady, 
jeho existence navazuje na 46 před-
chozích klonovaných agentů obda-
řených neuvěřitelnou silou, rychlostí 
a inteligencí. Jeho nadcházejícím cí-
lem je korporace, která má v úmys-
lu zmocnit se vytvořeného genu a 
vytvořit armádu zabijáků, jejichž 
schopnosti předčí dokonce i vlast-
nosti agenta 47. 
Režie: A. Bach/ Hrají: Rupert Fri-
end, Zachary Quinto, Hannah Ware, 
Ciaran Hinds, Th omas Kretschn-
mann

30. 8. v 15.30 a 17.30
Mune – Strážce měsíce
Animovaný / Francie / PŘEDPRE-
MIÉRA  / 91min / 2D i 3D dabing / 
2D 110,-; 3D 130,-
Co by se stalo, kdyby jednoho rána 
slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc 
najednou zmizel a zapomněl rozsví-
tit všechny hvězdy a noční oblohu? 
Strážce měsíce Mune dělá vše pro 
obnovu světa po tom, co zlé temné 
síly ukradnou Slunce! Umí sice mlu-
vit tiše a jemně našlapovat, ale jeho 
obdiv k Měsíci a láska k ženě jeho 
snů z něj udělá nezastavitelného hr-
dinu, pro něhož byl zrozen! Tento 
milý příběh si užije celá rodina.
Režie: A. Heboyan, B. Philippon

31. 8. v 17.00
Poutník - nejlepší příběh Paula 
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Špa-
nělsko / 112min / titulky / 90,- / 
12+
Paulo Coelho je jedním z nejznáměj-
ších a nejprodávanějších spisovate-
lů všech dob. Ale jeho mládí nebylo 
tak přímočaré a snadné jako souhrn 
jeho spisovatelských úspěchů. Ne-
pochopený kluk a rebelující mladík 
se však změnil v muže, který jde za 
svým snem: stát se slavným a uzná-
vaným spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio An-
drade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

Koncerty

6. 8.  16.00 
HORA NÉ
Promenádní koncert dechové hudby 
z Rokytnice nad Rokytnou.
Na Masarykově náměstí.

7. 8.  19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy - Capita-
ine Etc.: 
letní zahrádka kavárny Muzeum/
klubová scéna Radničního pivova-
ru. Capitaine Etc. je ženevská kapela 
hrající především francouzské pís-
ně s příměsí jazzových, folkových, 
blues a klasických prvků, která v 
rámci svého turné zavítá i do Jihla-
vy! Rezervujte si místa u obsluhy ka-
várny Muzeum nebo na tel. 774 570 
360 a těšte se na závan francouzské-
ho jazzu!
Projekt „JAZZ & Swing do Jihlavy“ 
je podporován z fi nančních pro-
středků statutárního města Jihlavy.

13. 8.  16.00 
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hudby 
z Brtnice. 
Na Masarykově náměstí.

15. 8.  12.00 
MAGMAFEST 2015 
Škwor, Valda Gang, Alkehol, Dymyt-
ry, Doga, Aleš Brychta Project, Törr, 
De Bill Heads, Booters, Hamr. 
Amfi teátr Heulos

20. 8.  16.00 
LIBKOVANKA                                    
Promenádní koncert dechové hudby 
z Libkovy Vody. 
Na Masarykově náměstí.

27. 8.  16.00 
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové hudby 
z Nového Města na Moravě.
Na Masarykově náměstí.

29. 8.  12.15 
JIHLAVA ART: ROCKOVÝ FES-
TIVAL
Buty, Vladimír Mišík & Michal Pro-
kop trio, XIII. Století, Golden Apes 
(D), Svatá Voda (NL), China Blue. 
Moderátor: Petr Korál. 
Amfi teátr Jihlava - Letní kino (park 
Heulos

Ostatní akce

1. 5. – 30. 9.   
DRA VCI NAD HLAVAMI V ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých 
ptáků a sov zblízka! Zajímavé vyprá-
vění ze života dravců a sov včetně 
praktických ukázek předvádějí každý 
den kromě pondělí manželé Školou-
dovi. Sokolníky v akci lze vidět vždy 
v 11.00 a v 15.00 hodin v prostoru 
sadu, jež spojuje nový vstupní areál s 
expoziční částí zoo.
Manželé Školoudovi se nevěnují 
pouze výcviku, ale i chovu vzácných 
dravců. Celkem se jim podařilo již 
přes padesát odchovů! Mláďata pu-
tují buď zpět do volné přírody, nebo 
k dalším sokolníkům. Jaké dravce 
můžete při ukázkách zahlédnout? 

3. 7. – 31. 8.   
Výtvarná soutěž: JINAK NEŽ AU-
TEM
Za kamarády, zábavou, na prázdni-
ny, do práce a v září zase do školy. 
Namalujte nebo vyfoťte nejrůznější 
způsoby, jak se dostanete odněkud 
někam jinak než autem.
Obrázek nebo fotografi i přinese na 
Turistické informační centrum Brá-
ny Matky Boží, kde za odměnu bu-
dete mít vstup zdarma na vyhlídku a 
na výstavu „Brána plná panenek Bar-
bie, autíček, motorek a 3D modelů z 
Puzzle“Soutěž se koná od 3. 7. – 31. 
8. 2015.Obrázky a fotografi e bude 
možno vidět v rámci výstavy „Města 
s dobrou adresou“, která bude probí-
hat na radnici v hale u Městského in-
formačního centra a MHD 4. – 17. 
9. 2015.
Více informací: Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka Projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21, tel. 567 167 125, 
e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz, 
Ing. Lenka Neshybová, koordiná-
torka městské mobility, tel. 567 167 
124, e-mail: lenka.neshybova@jihla-
va-city.cz.


