
24. a 29. 9. v 19.30
Marguerite
Komedie, drama / Francie, ČR, Bel-
gie / PREMIÉRA  / 127min / titulky 
/ 110,-
Paříž dvacátých let. Marguerite je zá-
možná žena, milovnice hudby a opery. 
Už celé roky pravidelně zpívá pro své 
hosty. Jenže Marguerite zpívá zoufale 
falešně a nikdo jí nikdy neřekl prav-
du. Její manžel a blízcí ji nechávali žít 
v iluzích. Vše se zkomplikuje, když si 
vezme do hlavy, že zazpívá před sku-
tečným publikem, v Opeře. Výpravné 
kostýmní drama o vášni, která je po-
stavena na jedné velké lži.
Režie: X. Giannoli/ Hrají: Catherine 
Frot, André Marcon, Michel Fau Atos, 
Christa Th éret

24., 25. a 26. 9. ve 20.00, 30. 9. 
v 17.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA / PRE-
MIÉRA  / 121min / titulky 2D i 3D / 
2D 120,-, 3D 140,- / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lidské 
tělo šanci dlouho přežít. Přesto se na-
jdou lidé, kteří do téhle výšky šplha-
jí, aby pokořili Everest, nejvyšší horu 
světa. Horští vůdci Rob a Scott  nic ne-
podceňují a do své expedice na nejvyš-
ší bod naší Země berou jen lidi, kteří 
mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle 
připravení a vybavení, splnění snů kli-
entů by nic nemělo stát v cestě. Stačí 
však náhlá změna počasí, a klíčovou 
otázku: „Podaří se nám horu zdolat?“ 
vystřídá otázka mnohem zásadnější: 
„Dokážeme přežít?“
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason 
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllen-
haal, Josh Brolin, Robin Wrigt, Emily 
Watson
 
25. 9. v 17.00
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titulky 
/ 80,- 
Francouzský dokumentární snímek 
Dior a já otevírá divákům dveře do 
mýty opředeného světa módního 
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng

28. 9. v 17.00
Nenasytná Tiff any
Dobrodružně hororová komedie / ČR 
/ 80min / 90,- / 15+
Pepa tráví většinu času vysedáváním 
po hospodách. Aby si vydělal na ži-
vobytí, vykrádá chaty, a vše prodává 
v zastavárně. Při jednom ze svých lu-
pičských výpadů je málem chycen při 
činu, a během následného útěku ná-
hodou objeví starou videokameru. Ta 
skrývá záznam, který odhaluje cestu 
k netušenému pokladu. Brzy však po-
chopí, že aby ho získal celý, nebude 
muset podstoupit jen hodiny kopání. 
Cena bude mnohonásobně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha, Jiří 
Panzner, P Jeer Van Eck, Petr Čtvrtní-
ček, Jitka Pavlišová

28. 8. ve 20.00
Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Argenti-
na / 122min / titulky / Filmový klub 
/ 80,- / 12+
Šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností a 
křivd, kterým se člověk nemůže bránit, 
nechce-li překročit hranice zákona či 
dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho 
je příliš. V různých situacích se hrdi-
nové fi lmu dostanou do bodu, kdy už 
jim dojde trpělivost. Vezmou věci do 

svých rukou a s lidskou malostí, byro-
kracií či vypočítavostí si to vyřídí s in-
tenzitou rozzuřeného zvířete.
Režie: D. Szifron / Mluví: Rita Corte-
se, Julieta Zylberberg, Erica Rivas

29. 9. ve 20.00
Roger Waters – Th e Wall
Hudební fi lm / Velká Británie / PRE-
MIÉRA  / 165min / 200,-
Hudebně-zážitková road movie, která 
zachycuje turné zakládajícího člena le-
gendární britské skupiny Pink Floyd v 
letech 2010 až 2013. Záběry, pořízené 
ve třech městech na dvou kontinen-
tech exkluzivně komentuje sám Wa-
ters. Divákům se naskytne pohled na 
úchvatnou hudební a vizuální show, 
ve které nechybí pyrotechnika, bohaté 
projekce, a před jejich  zraky rostoucí 
monumentální zeď. Waters doslova 
zhmotnil vlastní imaginaci a protivá-
lečné vize – stejně jako původní dvo-
jalbum z roku 1979 nese i tento fi lm 
silné pacifi stické poselství a stopuje 
Watersovu osobní minulost, kterou 
tvrdě zatížila otcova a dědečkova smrt 
ve světových válkách. 
Režie: R. Waters, S. Evans 

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINA >>> ZMĚ-
NA V PROGRA MU VYHRA ZENA 
/ www.kinodukla.cz / www.facebook.
com/KinoDukla  

Koncerty

5. 9.   
PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮ-
ŽETE 2015
Amfi teátr Heulos.

28. 9.  18.00 
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 
Pro posluchače bude připraven svá-
teční program z děl klasické sborové 
tvorby.
Vstupné 100 Kč/50 Kč (studenti, dů-
chodci, ZTP).
Kostel Povýšení sv. Kříže.

Přednášky 

3. 9.  17.00 
KLUBOVÝ VEČER V ZOO
Pravidelné jarní a podzimní Klubové 
večery vás zavedou do dalekých kra-
jů!
Klubové večery jsou besedy se zají-
mavými cestovateli a přírodovědci, 
každý první čtvrtek v měsíci. Začátek 
je v 17:00. Beseda se koná v budově 
zoologické zahrady, a to v centru Pod-
poVRCH. Vchod do centra je přes 
parkoviště, vlevo od hlavního vstupu. 
Vstupné je 40 Kč. Každý posluchač 
obdrží drobný dárek.
Zoo Jihlava 

Ostatní 

1. 9. – 30. 9.   
DRAVCI NAD HLAVAMI V 
ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých 
ptáků a sov zblízka! 
Zajímavé vyprávění ze života drav-
ců a sov včetně praktických ukázek 
předvádějí každý den kromě pon-
dělí manželé Školoudovi. Sokolní-
ky v akci lze vidět vždy v 11.00 a 
v 15.00 hodin v prostoru sadu, jež 

spojuje nový vstupní areál s expo-
ziční částí zoo.
Manželé Školoudovi se nevěnují 
pouze výcviku, ale i chovu vzác-
ných dravců. Celkem se jim po-
dařilo již přes padesát odchovů! 
Mláďata putují buď zpět do volné 
přírody, nebo k dalším sokolníkům.
Jaké dravce můžete při ukázkách za-
hlédnout? 
Podívejte se na: www.dravci.com   
Každý den kromě pondělí v 11 a v 
15 v Zoo Jihlava.   

2. 9.   
FANS DAY 
Tradiční zahájení nové sezony, 
představení a autogramiáda A-týmu 
hráčů HC Dukla, křest dresu pro 
sezonu 2015/2016 + doprovodný 
program. 
Vstup zdarma, bližší info na webu 
www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion.

3. 9.  17.00 
DEN FANOUŠKŮ FC VYSOČI-
NA
Stadión FC Vysočina,  Jiráskova uli-
ce
Den otevřených dveří stadiónu - au-
togramiáda prvního týmu – beseda 
s vedením klubu - nábor do týmu 
přípravek (roč. 2010) – skákací 
hrad a soutěže pro děti - koncert 
skupiny Pepíno Band.

3. 9.  14.00 
SENIOŘI A DECHOVKA  
Kulturní pořad plný veselého po-
vídání a hudby. K poslechu a tanci 
hraje Otíňanka. 
V parčíku před sídlem Svazu dů-
chodců K. Světlé 11

4. 9.   
DEN PRO DĚTI NA SUCHU I 
NA LEDĚ
Program v parku pro děti, o který se 
postarají moderátoři Hitrádia Vyso-
čina, děti se mohou těšit na doved-
nostní soutěže, ukázky policejních 
a hasičských aut, hadů a malování 
na obličej.
Dále program na „Zimáčku“ - volné 
bruslení, ukázka tréninku malých 
hokejistů a krasobruslařek.

5. 9.  8.00 
TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí.

5. 9.  15.00 
PÍSTOVSKÁ POUŤ
Tradiční Pístovská pouť se zábavou 
pro děti (trampolína, skákací hrad, 
střelnice, lanové centrum, malo-
vání na obličej), ale i pro dospělé, 
během odpoledne i večera hudební 
skupina Trnová růže, vystoupení di-
vadla, bohoslužba, zajištěno bohaté 
občerstvení. 
Pístovská náves

12. 9.  10.00 
DEN S KRA JEM VYSOČINA
Akce bude konána u příležitosti 15. 
výročí založení krajů České republi-
ky. V rámci celodenního programu 
bude na velkém pódiu prezentová-
na krajská kultura, spolková činnost 
Kraje Vysočina a ochutnávka regi-
onálních potravin. Pozvání přijali i 
zástupci zahraničních partnerských 
regionů, kteří představí zajímavosti 
svého kraje. 
Areál amfi teátru letního kina – 
Malý Heulos.
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Obchodní zástupce Lomax
pro Žďár nad Sázavou a Jihlavu

Ždár nad Sázavou, Jihlava
tel.: 566 630 717
mobil: 608 878 882
www.vrata-mazel.cz
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Garážové vrata LOMAX Home

*cena již od 17 490,- 
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