
podobu pistolníka vybaveného přes-
nou muškou, zářivým úsměvem a 
lahodným tenorem.

Režie: O. Lipský / Hrají: Karel Fia-
la, Rudolf Deyl ml., Miloš Kopecký, 
Květa Fialová, Olga Schoberová

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJ-
TE NA WEBU KINA

ZMĚNA V PROGRAMU VYHRA-
ZENA / www.kinodukla.cz / www.fa-
cebook.com/KinoDukla 

Kluby
POHODA LETŇÁK, 

Březinovy Sady 16 
3. 8. v 18.00
MYSLO CREW NIGHT
Zlínští Myslo crew nejsou ve zdej-

ších končinách nováčky. Svůj kon-
cept Inteligent DnB, nezbytně dopl-
něný o House music, šíří po celé 
republice, a neváhají spolupracovat i 
se zahraničím. Do Jihlavy se teď opět 
vrací, protože ji mají prostě rádi, a 
ona má ráda je. Vstupné: dobrovolné 

4. 8. v 15.00
15 LET PRŮMYSLOVÉ SMRTI
Nejzásadnější jihlavská HC kape-

la Průmyslová smrt má za dobu své 
existence na kontě několik vinylo-
vých desek, stovky odehraných 
koncertů u nás i v celé Evropě, ale i 
nominaci na žánrovou cenu Anděl. 
Oslava jejích 15. narozenin bude 
mít podobu malého festivalu a ved-
le své hudby představí i svou novou 
značku piva. Dále vystoupí Blind 
Rattvisa, Godot Youth, Controlled 
Existence, Vlněna, Stolen lives, Mc 
Broko a další. 

10. 8. 
JuNGLE FIGHT VOL. 4

17. 8. 
KOPR DJS 
House večírek, spojený s oslavou 

královny house mejdanů.

18. 8. 
uRA DJS

31. 8. 
TO JE FEST TANEC  
Každoroční rozloučení s létem.

Koncerty
2. 8. v 18.00
NAPŘÍČ HuDEBNÍMI ŽÁNRY 

- MILAN KROka & LIVE BAND
Skladatel, zpěvák, kytarista a kláve-

sák Milan Kroka je jedním z nejzají-
mavějších romských muzikantů sou-
časnosti.

V roce 2012 zakládá svůj hudební 
projekt pod názvem Milan Kroka & 
Live band.

Kapela prezentuje mix stylů, jako je 
soul, pop, gypsy nebo rumba, s tem-
peramentem a procítěním jim vlast-
ním. Žánrově jsou řazeni do kate-
gorie World Music. Hrají převážně 
vlastní autorskou hudbu a lidové pís-
ně (čardáše), které rozproudí krev v 
žilách každému, kdo cítí rytmus.

Většina textů je v romštině a jejich 
hudba je autentická i strhující.

Nenechte si tuto energickou bandu 
ujít! www.kroka-liveband.cz

Vstup: zdarma (v případě rezerva-
ce místa záloha 100 Kč / osoba, kte-
rá bude odečtena z konečné útraty), 
rezervace míst na tel. 773 666 749

www.radnicni-jihlava.cz 
Masarykovo náměstí horní (vel-

ká zahrádka Kavárny Muzeum) - v 
případě nepříznivého počasí vnitřní 
klubový prostor Radniční restaurace 
a pivovaru Jihlava

2. 8. – 30. 8.  v 16.00
PROMENÁDNÍ KONCERTY 

DECHOVÝCH HuDEB
Termíny - čtvrtek: 
2. 8. JÁSALka BAND
9. 8. BYSTŘICKÁ kaPELA
16. 8. LuČANka
23. 8. BOBRŮVANka
Masarykovo náměstí od 16 do 18 

hodin.  
30. 8. MALÁ MuZIka NAuŠE 

PEPÍka - místo konání areál sta-
ré nemocnice vedle autobusového 
nádraží v Jihlavě – akce PIKNIK 
V PARKU!!!

Pořádá statutární město Jihlava.

2. 8. – 30. 8. v 18.00
JEŽKOVO HuDEBNÍ LÉTO 

2018
2. 8. MARABu, MAJOR 

MAJOR
9. 8. PRO.STORY, STRAIGHT
16. 8. LADY kaTE, AuTOBuS
23. 8. ABIGAIL, VIGO
30. 8. CHINA BLuE
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena.

Místo konání - Pivovarská restau-
race, Vrchlického ul. 

11. 8. v 10.30
MAGMAFEST
Kapely: Škwor, Dymytry, Arakain, 

Alkehol, Trautenberk, Tanja a další.
Vstup 420 Kč. Předprodej, TIC 

Jihlava, Masarykovo náměstí 2. 
Amfiteátr Jihlava, www.fest.mag-

mafest.cz

30. 8. v 18.00
NAPŘÍČ HuDEBNÍMI ŽÁN-

RY - KVěTY
Skupina vznikla na začátku toho-

to tisíciletí. Po celou dobu se výraz-
ně měnil její zvuk. Počínaje rokem 
2016 hraje v nové sestavě, zaměře-
né více na elektroniku.

Ačkoliv je experimentální a hle-
dačská, počet jejích posluchačů se 
rozrostl do velmi širokého spektra. 
Oceňovány jsou silné texty, aranžér-
ská barevnost, brilantní výtvarné 
řešení obalů desek, živelné koncer-
ty a přítomnost humoru.

Téměř za všechna alba byli nomi-
nováni na cenu Anděl, kterého tři-
krát získali. Mezi dalšími cenami 
získala skupina i cenu Vinyla.

Nenechte si tuto poetickou alter-
nativní kapelu z Brna ujít! www.
kapelakvety.cz

Vstup: zdarma (v případě rezer-
vace místa záloha 100 Kč / oso-
bu, která bude odečtena z konečné 
útraty), rezervace míst na tel. 773 
666 749

www.radnicni-jihlava.cz 
Masarykovo náměstí horní (vel-

ká zahrádka Kavárny Muzeum) - v 
případě nepříznivého počasí vnitřní 
klubový prostor Radniční restaura-
ce a pivovaru Jihlava  

Přednášky, besedy, semináře
21. 8.v 17.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍD-

ka VÝSTAVY OTAkaR LEBEDA 
(1877 – 1901)

OGV II, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce
21. 7. – 5. 8.
DIVADLO NA STARÉ PLO-

VÁRNě 
Divadlo na Staré Plovárně je čtr-

náctidenní letní divadelní dílna diva-
dla T.E.J.P. a divadla DIOD, za pod-
pory statutárního města Jihlavy.

Letos proběhne již potřetí, a i vy se 
jí můžete aktivně zúčastnit. Projekt 
je otevřený široké veřejnosti.

Formou workshopů vedených 
zkušenými lektory vzniká inscena-
ce pod širým nebem, která je pak po 
tři večery prezentována divákům.  
Dílna začíná 21. 7. 2018. Prezenta-
ce představení 3. - 5. 8. ve večerních 
hodinách.

Půvabné tvůrčí setkání v maleb-
ném prostředí Staré Plovárny, vzá-
jemná inspirace, výměna zkušeností, 
jedinečný divadelní zážitek.

www.facebook.com/staraplovarna
Doprovodný program:
středa 25. 7. od 20:00
Rajče a okurka: V lednici - Studio 

Švandova divadla – Kateřina Janeč-
ková, Matěj Kohout

pátek 27. 7. od 20:00
KALLE - koncert dvoučlenné 

táborské kapely
sobota 28. 7. od 17:00
Chytej ušima: 100 opic - divadelní 

kapela pro děti a jejich rodiče
středa 1. 8. od 17:00
Divadlo Aventýr: Liščí víla - 

pohádka o lásce nespoutané Liščí 
víly a statečného lovce Tadžimarua.

sobota 4. 8. po představení
Old Good Chassis - jihlavská kape-

la, která hraje alternative rock, je 
umělecky propojená s jinou forma-
cí, Joyners. Po skončení sobotního 
představení nám v šapitó prodlouží 
noc…

Další informace na www.tejp.cz 

1. 8. – 5. 9. 
LETNÍ KINO NA NÁMěSTÍ
Každou středu do 5. 9. 2018. 

Můžete se těšit na různé žánry a 
tituly tuzemské i zahraniční pro-
dukce.

Začátek: vždy po setmění
Místo konání: Masarykovo 

náměstí horní (velká zahrád-
ka Kavárny Muzeum) - v případě 
nepříznivého počasí vnitřní klu-
bový prostor Radniční restaurace a 
pivovaru Jihlava

Pořadatel: Kavárna Muzeum, 
Kavárna Salotto a Vinárna Vinové

Vstup: zdarma (v případě rezer-
vace místa záloha 100 Kč / oso-
bu, která bude odečtena z konečné 
útraty), rezervace míst na tel. 773 
666 749.

1. 8. ve 20.30
PRAČLOVěK
Velká Británie | 2018 | 88 minut | 

český dabing
Režie: Nick Park
Scénář: Mark Burton, James Hi-

gginson
Kamera: Dave Alex Riddett
Hudba: Harry Gregson-Williams, 

Tom Howe
Hrají: Eddie Redmayne, Maisie 

Williams, Tom Hiddleston, Timothy 
Spall, Richard Ayoade, Mark Wil-
liams, Johnny Vegas, Miriam Mar-
golyes, Nick Park, Rob Brydon, 
Kayvan Novak

Dug je typický neohrožený hrdina, 
dosud žijící v celkem poklidně pro-
bíhající době kamenné. 

8. 8. ve 20.30
HIPHOP-ERACE
Nový Zéland | 2014 | 93 minut | 

anglicky s českými titulky
Režie: Brys Evans
Může se soubor seniorů a seniorek, 

jehož věkový průměr se blíží deva-
desátce, a skoro všichni jeho členo-
vé vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspěšně zúčastnit hiphopové taneč-
ní soutěže? Fascinující cesta novozé-
landských nadšenců, kteří to se svým 
vystoupením chtějí dotáhnout až do 
Las Vegas. Životní elán a nadhled jim 
rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu 
přístupu se jim daří překonávat i zdán-
livě neřešitelné překážky a dokazovat, 
že věk je jen číslo a s humorem jde 
všechno lépe. Oporou i blízkou přítel-
kyní je pro ně mladá manažerka a tre-
nérka Billie, pro kterou jsou překážky 
pouze výzvu na cestě s jasným cílem. 
Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdy-
by to bylo v urně.“

15. 8. ve 20.30
EROTIKON A TRIO NEuVě-

ŘITELNO
Československo | 1929 | 85 minut 

| němý film
Režie: Gustav Machatý
Předloha: Vítězslav Nezval (kniha)
Kamera: Václav Vích
Hrají: Karel Schleichert, Ita Rina, 

Olaf Fjord, Theodor Pištěk, Charlotte 
Susa, Luigi Serventi, Ladislav Herbert 
Struna, Milka Balek-Brodská, Bohumil 
Kovář, Beda Saxl, Vladimír Slavínský, 
Bronislava Livia, Václav Žichovský, Jiří 
Hron, Willy Rösner

Živý doprovod: Andrea Rot-
tin, Tomáš Majtán, Jan Procház-
ka - žánrová fúze blues, rocku, fol-
ku, westernu, jazzu, lidové, klasické 
a experimentální hudby; nástrojo-
vé obsazení - kytara, bicí, kontrabas, 
mandolína, glockenspiel, perkuse, 
sborový zpěv. Světově proslulý film 
režiséra Karla Machatého z roku 
1929, doprovázený živou hudbou v 
podání tria Neuvěřitelno! 

22. 8. ve 20.00
PěKNě BLBě
USA | 2017 | 119 minut | české 

titulky
Scénář: Emily V. Gordon, Kumail 

Nanjiani 
Režie: Michael Showalter 
Kamera: Brian Burgoyne 
Střih: Robert Nassau 
Hudba: Michael Andrews 
Hrají: Kumail Nanjiani, Zoe 

Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, 
Anupam Khera a další...

Kumail je stand-up komik, pří-
ležitostný řidič Uberu a největší fanou-
šek Akt X.

Emily studuje psychologii, má skvě-
lý smysl pro humor, a rozhodně se 
teď nechce vázat. Alespoň do chvíle, 
než vyrazí na večer stand-up komi-
ků. Duchapřítomný Kumail okamžitě 
padne Emily do oka, a i když oba tvr-
dí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen 
o záležitost na jednu noc. Nadějně se 
rozvíjející vztah ale naruší záhadná 
nemoc, která Emily uvrhne do umě-
lého spánku. Teprve v nemocnici se 
potkává Kumail s jejími svéráznými 
rodiči, kteří se přes počáteční nedůvě-
ru s Kumailem postupně sbližují, což 
generuje řadu zábavných situací.

Chytrá romantická komedie vyprá-
ví skutečný příběh populárního ame-
rického komika, který ve filmu hraje 
sám sebe, a stala se na festivalu Sun-
dance diváckým hitem.
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