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9. 8. v 17:00, 16. 8. ve 20:00
Podfukářky
Komedie / USA / 94 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Svět je plný bohatých, zkažených 

a sebejistých mužů. A přesně takové 
milují hrdinky komedie PODFU-
KÁŘKY. Okouzlující Angličance Jo-
sephine a trošku neohrabané Ameri-
čance Penny totiž nejde o lásku, ale 
jen a jen o peníze… hodně peněz. 
Tyto dvě podvodnice jsou jasným 
důkazem, že ženské pokolení nelze 
podceňovat v žádném povolání. 

Režie: Ch. Addison/ Hrají: Anne 
Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake 
Nelson

17. a 31. 8. v 15:30
Willy a kouzelná planeta
Rodinný / Francie / 90 min / da-

bing / 100,-
Malý Willy cestuje s rodiči vesmí-

rem. Po nehodě vesmírné lodi se 
sám v záchranné kapsli dostává na 
neznámou, divokou planetu. Na-
štěstí má s sebou důležitého parťáka 
– robota Bucka. V cizím světě na ně 
číhá mnoho nástrah a objevů…

Režie: E. Tosti
18. 8. ve 20:00

John Wick 3
Akční / USA / 131 min / titulky / 

90,- /12+
Ve třetí části této adrenalinové akč-

ní série má super zabiják John Wick 
v patách celou armádu lovců odměn 
usilujících o získání 14 miliónů dola-
rů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co 
porušil pravidla a zabil člena tajného 
mezinárodního spolku nájemných 
vrahů High Table se z Johna Wicka 
stává excommunicado - psanec, kte-
rý je terčem zabijáků po celém světě. 
Připravte se na válku!

Režie: Ch. Stahelski/ Hrají: Keanu 
Reeves, Halle Berry, Ian McShane, 
Jason Mantzoukas

19. 8. v 19:30, 26. 8. v 17:30
V lásce a válce
Drama, historický / Dánsko, Ně-

mecko / 108 min / titulky / 120,-
Po třech letech v zákopech I. svět. 

války se Esben vrací domů k milo-
vané ženě Kirstine a synu Karlovi. 
Avšak válečné útrapy změnily nejen 
jeho samotného, ale i jeho rodinu. 
Okouzlující německý důstojník Ger-
hard zaujal jeho místo. Zatímco ro-
dina si těžko zvyká na novou situaci, 
přichází další rána – Esben se musí 
vrátit na frontu. Téměř zlomený muž 
se s tím nedokáže vyrovnat a dezer-
tuje. Po neúspěšném pokusu překro-
čit hranici do neutrálního Dánska je 
nucen skrývat se na půdě vlastního 
domu. Pouta lásky a důvěry se mezi 
manžely napnou až k prasknutí, za-
tímco Esben ze svého úkrytu sle-
duje, jak se mu jeho rodina rozpadá 
před očima, a rozhodne se udělat 
vše, aby si ji udržel.

Režie: K. Torsting/ Hrají: Sebasti-
an Jessen, Rosalinde Mynster, Tom 
Wlaschiha

19. 8. ve 20:00
Apollo 11
Dokument / USA / 93 min / titul-

ky / 150,-
Fascinující dokument o výpravě 

prvního člověka na Měsíc. Padesát 
let od přistání prvního člověka na 
Měsíci se pootevřely bohaté archivy 
NASA, aby o proslulé cestě Apolla 11 
vydaly nové svědectví. Dosud nezve-
řejněný materiál přináší v ohromující 
audiovizuální kvalitě na 70mm film 
zachycený start z Mysu Canaveral, 

komorní svědectví o nadpozemském 
klidu panujícím v lunárním modulu i 
všechny další důležité momenty této 
průkopnické výpravy. Devítidenní 
mise přestává být pouze ikonickým 
Armstrongovým „velkým skokem pro 
lidstvo,” aby se rozrostla ve fascinující 
vesmírnou odyseu.

20. 8. v 19:30
Teroristka
Komedie / ČR / 95 min / 60,- / 

12+
Komedie Teroristka je příběhem 

učitelky v důchodu, která celý život 
učila žáky, že základem všeho je sluš-
nost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že 
přesně na to gauneři spoléhají. „Uči-
telky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ 
říká darebák. „Právě. Ale teď už si 
tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu 
paní, než odjistí zbraň.

Režie: R. Bajgar/ Hrají: Iva Janžu-
rová, Martin Hofmann, Tatiana Vil-
helmová, Pavel Liška, Eva Holubová

20. 8. ve 20:00
S láskou Vincent
Animace, drama, životopisný / V. 

Británie, Polsko / 95min / titulky / 
90,-

Film navazuje na slova samotného 
génia, který pronesl, že „může ko-
munikovat pouze skrze své malby“. 
Byl natočen kombinací hraného fil-
mu a animace originálních olejoma-
leb. Přesněji řečeno 66 960 originál-
ních olejomaleb vytvořených 125 
umělci z celého světa podle 94 pů-
vodních van Goghových děl. Slovy 
tvůrců by „rozložené obrazy doká-
zaly pokrýt celý Londýn či Manhat-
tan”. Jedná se o první film svého dru-
hu na světě.

Režie: D. Kobiela & H. Welch-
man/ Hrají: Douglas Booth, Robert 
Gulaczyk, Eleanor Tomlinson

21. 8. v 17:30
Humorista
Drama, životopisný / Rusko, Lo-

tyšsko / 100 min / titulky / 100,- / 
12+

Borise Arkadije živí humor v době, 
kdy vás smích může existenčně zlik-
vidovat. Polovina 80. let. Brežněv 
zemřel, Andropov zemřel a o Čer-
něnkovi se šeptá, že to má taky za 
pár. Boris vystupuje s neškodným 
skečem o opičce a žije život promi-
nenta, komika režimem nejen to-
lerovaného, ale i podporovaného. 
Pod povrchem se ale dusí. Humor 
je z podstaty svobodný a pohrdá 
hloupostí mocných. V Borisovi zuří 
vnitřní boj mezi konformistou a bu-
řičem. A to vše v době, kdy humor 
může zabíjet. 

Režie: M. Idov / Hrají: Alexej Ag-
ranovič, Jurij Kolokolnikov, Polina 
Aug, Alisa Chazanova

22. a 23. 8. ve 20:00, 30. 8. 
v 19:30
Anna
Akční, thriller / Francie / 118 min 

/ titulky / 120,- / 12+
Za okouzlujícím půvabem Anny 

Poliatovy, pařížské top modelky, se 
skrývá tajemství, díky kterému se 
ocitne v centru nebezpečné operace, 
rozehrané špičkovými agenty soupe-
řících tajných služeb. Film ANNA je 
strhující a nervy drásající jízda plná 
překvapivých zvratů, vášnivých vzta-
hů a dechberoucí akce. Film natočil 
uznávaný režisér Luc Besson au-
tor filmů: Lucy, Pátý element, Leon 
nebo Brutální Nikita.

Režie: L. Besson / Hrají: Sasha 

Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 
Cillian Murphy, Nikita Pavlenko

24. a 25. 8. ve 20:00, 31. 8. 
v 19:30
Krvavá nevěsta
Horor, komedie / USA / 96 min / 

titulky / 120,- / 15+
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, 

ale poněkud podivínské rodiny, která 
ctí velice zvláštní svatební tradici. Kaž-
dý nový člen si musí zahrát náhodně 
vylosovanou hru. Tu však nemusí pře-
žít. Volba padne na schovávanou. Pra-
vidla jsou jednoduchá, nevěsta se musí 
schovat tak, aby ji do svítání nikdo ne-
našel. Jak prosté. Grace ale netuší, že 
zatímco si hledá vhodný úkryt, její bu-
doucí příbuzní vytahují různé střelné, 
bodné i sečné zbraně. A jen co dozní 
tradiční „Před pikolou za pikolou ni-
kdo nesmí stát“, vyrazí na lov nevěsty, 
který má skončit velmi krvavým zapi-
káním. Grace naštěstí brzy pochopí, 
která bije, a rozhodně svou kůži ne-
chce prodat lacino.

Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. 
Gillett/ Hrají: Samara Weaving, 
Andie MacDowell, Mark O‘Brien, 
Adam Brody

29. 8. v 19:30, 30. a 31. 8. a 1. 9. 
ve 20:00, 1. 9. v 17:30
Přes prsty
Komedie / ČR / 101 min / 130,- / 

12+
Příběh filmu Přes prsty se odehrá-

vá na beach volejbalových hřištích, 
ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou 
parťačky, které obětují beach volej-
balu všechno. Tedy skoro všechno. 
Mladší Pavle tak trochu začínají tikat 
biologické hodiny a s přítelem Hyn-
kem chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda 
nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo 
kvalifikovat na mistrovství Evropy… 
Všechno ale stejně nakonec zamotá 
svérázný správce hřiště se zajímavou 
minulostí, Jíra.

Režie: P. Kolečko/ Hrají: Petra 
Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, 
Jiří Langmajer, Vojta Dyk, Jakub 
Prachař, Marek Taclík, Igor Chme-
la

Koncerty
6. 8. v 18.00

NAPŘÍČ HUDEBNÍMI ŽÁNRY 
- Bengas 

Kapela hraje tradiční i moderní 
Romskou hudbu s prvky Latiny, fan-
ku, jazzu, etna. 

Masarykovo náměstí horní, www.
radnicni-jihlava.cz

1. 8. – 29. 8. v 16.00
PROMENÁDNÍ KONCERTY 

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ 
1. 8. Jásalka band 
8. 8. Venkovská kapela 
15. 8. Vysočanka 
22. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka                      
29. 8. Myslivecká kapela Atlas
Masarykovo náměstí Jihlava, 16 – 

18 hodin

1. 8. – 29. 8. v 18.00
JEŽKOVO HUDEBNÍ LÉTO 

V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Program:
1. 8. Abi Gail, Hairy Groupies,
8. 8. Oči, Čardáš klaunů
15. 8. Lady Kate, Autobus
22. 8. Boonker, VIGO
29. 8. China Blue
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena.

10. 8. v 10.30
MAGMAFEST
Dymytry, Horkýže Slíže, Walda 

Gang, Trautenberk, Alkehol, Aleš 
Brichta Project, Krucipüsk, Hand 
Grenade, Sendwitch, Rocksana.

Vstupné 430 Kč předprodej, 490 
Kč na místě.

Předprodej: Turistické informační 
centrum Jihlava, Masarykovo nám. 2.

Amfiteátr Jihlava. www.fest.mag-
mafest.cz

20. 8. v 18.00
NAPŘÍČ HUDEBNÍMI ŽÁNRY 

- Květy 
Brněnská alternativní skupina, čer-

pající z mnoha hudebních žánrů.
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz

přednášky, besedy, semináře 
20. 8. v 17.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY 

Miloš Jiránek (1875 - 1911) – Ti-
chý hlas

OGV, Masarykovo nám. 24, www.
ogv.cz 

Ostatní akce
31. 7. – v 4. 8. ve 21.00

DIVADLO NA STARÉ PLOVÁR-
NĚ 2019

Divadlo T.E.J.P. a Divadlo DIOD v 
rámci projektu Divadlo na Staré plo-
várně uvádí představení Pod tou ská-
lou… aneb stan sem, stan tam. Před-
stavení se hrají 31. července a 1. – 4. 
srpna 2019 na Staré plovárně v Jihlavě.

Tisková zpráva:
„Při letních projektech tradičně vy-

užíváme jedinečnosti prostředí Staré 
plovárny, kde představení vznikají, jde 
o tzv. Site specific project.“ Vysvětluje 
vedoucí projektu herec, režisér, výtvar-
ník a loutkář v jedné osobě Jakub Škrd-
la. V letošním roce si na pomoc přizval 
uměleckého kováře, divadelního herce, 
dirigenta a zpěváka Petra Píšu, který se 
ujal režie. Na Starou plovárnu se letos 
můžete vydat už po čtvrté. A o čem, 
že to letos bude? O tom, co všichni 
známe. O tom, co jsme zažili na vlast-
ní kůži. O tom, co tak rádi vyprávíme. 
O tom, co je plné léta, prázdnin a ro-
mantiky. O tom, co umí zavonět tram-
pingem, westernem, dobrodružstvím. 
O těch chvílích, kdy jsme byli popr-
vé dlouho s jinými lidmi než je táta, 
máma, babička… O prvním setkání s 
láskou. O tom, být blízko přírodě, jak 
nejblíž to jde. O opravdovosti. O písni 
na rtech kolem ohně. O tom, jaké to 
bylo a je, když se řekne „LETNÍ TÁ-
BOR“! Představení Pod tou skálou… 
aneb stan sem, stan tam odehrajeme 
na Staré plovárně v Jihlavě hned 5x od 
31. 7. do 4. 8. 2019, vždy od 21:00, za-
čínáme se soumrakem.

Více informací: www.facebook.
com/letniprojektydivadlatejp

Projet vzniká za podpory města 
Jihlavy.

1. 8. – 29. 8. v 18.00
DIVADLO POD JIHLAVSKÝM 

NEBEM
1.8. Kašpaři Polná
15.8. Divadlo 100 opic- Ranhojič
29.8. Theatr Novogo Fronta- Zero 
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz
4. 8. – 1. 9. v 18.00

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-
DĚLE NA PARKÁNĚ 2019

4. 8. 2019 – Zakletá princezna (Di-
vadlo Studna) 


