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21. 12. v 18.00
SPECIÁLNÍ ZIMNÍ VEČERNÍ 

PROHLÍDKA  S PRŮVODCEM
Komentovaná prohlídka zoo 

s odborným zoologickým výkla-
dem. Omezené množství vstupenek 
– nutná předběžná rezervace a plat-
ba přes e-shop na www.zoojihlava.
cz. Cena: 150 Kč. Zoo Jihlava od 18 
– 19.30 hodin.

24. 12. 
ŠTĚDRÝ DEN V ZOO
Na Štědrý den budou mít všechny 

děti vstup do zoo za 1 Kč.

27. 12. ve 13.30
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

ŽIRA F
V 13.30 u výběhu žiraf. 

27. – 28. 12. 
VÁNOČNÍ VEČERNÍ PRO-

HLÍDKY VE STYLU „RETRO“
Speciální komentované prohlíd-

ky se letos ponesou ve stylu retro. 
Začátek vždy v 16, 16.30, 17, 17.30 a 
v 18 hodin. Nutná rezervace a platba 
vstupenek předem prostřednictvím 
e-shopu na www.zoojihlava.cz nebo 
na vstupních pokladnách zoo. Cena 
150 Kč.  Retro doplňky vítány. Zoo 
Jihlava. 

28. 12. ve 13.00
ŽIRA FÍ HRÁTKY
Od 13 – 14 hodin u výběhu žiraf. 

Zoo Jihlava. 

Klub ZACHEUS
Komenského 20

5. 12. v 18.00
ADVENTNÍ PROROCTVÍ 

STARÉHO ZÁKONA
Přednáška – proroctví malých i vel-

kých proroků.

12. 12. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ V KOSTE-

LE SV. KŘÍŽE                            

17. 12. v 10.00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

S PROGRA MEM NEJEN PRO 
DĚTI 

24. 12. ve 22.00
ADVENTNÍ VIGILIE V KOS-

TELE SV. KŘÍŽE                           

F POINT
Masarykovo náměstí 34

7. 12. ve 14.00 – 18.00
VYROB SI SVÉHO ANDĚLA Z 

PEDIGU
Naučíte se základní techniku ple-

tení. Vyrobíte si z pedigu anděla, 
kterého si odnesete domů. Je vhod-
né i pro úplné začátečníky - jak pro 
dospělé, tak pro děti. Ideální pro 
celou rodinu. Vstupné na pokrytí 
nákladů 100 Kč. 

Nutné přihlásit se předem, tel. 739 
600 146, fpoint@fpoint.cz

Kino DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428
1. a 12. 12. v 17.00, 6. 12. v 19.30
NÁDECH PRO LÁSKU
Romantický / V. Británie / 117min 

/ titulky / 110,- / 12+
Robin a jeho manželka Diana jsou 

okouzlující mladý pár. Oba milují 

cestování a dobrodružství. Během 
pobytu v Keni ale Robin ochrne, a 
prognózy lékařů nejsou příliš opti-
mistické. Víc než cokoliv jiného, 
touží Robin po světě bez nemocnič-
ního lůžka. Diana se rozhodne mu 
splnit jeho přání za každou cenu. 
Přes odpor doktorů odváží Robina z 
nemocnice. Láska mladých manželů 
je silnější než nepřízeň osudu. Roz-
hodnou se nepřežívat, ale žít napl-
no. Začnou cestovat po světě a jejich 
odvaha, humor a vášeň mění životy 
dalším lidem. 

Režie: A. Serkis  / Hrají: Andrew 
Garfi eld, Claire Foy, Diana Rigg, 
Miranda Raison. 

1. 12. v 17.30, 2., 3., 23. a 27. 
12. v 15.30, 9. 12. v 15.15, 13. 
12. v 16.00, 17. 12. 14.45, 29. 12. 
v 15.00

PADDINGTON 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 110,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem míst-
ní komunity. Aby mohl koupit ten 
nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat. Ces-
ta za dobrodružstvím začne, když je 
tento dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters.

2. a 28. 12. v 15.00
ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 100,- (28. 12. 90,-)
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. Se svými 
zvířecími přáteli tvoří bandu zná-
mou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice.

Režie: D. Alaux.

1. 12. v 19.30, 2. a 10. 12. ve 
20.00 

HRÁČI SE SMRTÍ
Th riller / USA / 110min / titulky 

/ 120,- (10. 12. 60,-) / 12+
V mysteriózním thrilleru se sku-

pina studentů medicíny snaží zís-
kat odpověď na otázku, zda existuje 
život po smrti. Opakovaně se dostá-
vají do stavu klinické smrti, avšak 
stále nebezpečnější experimenty 
si na každém z nich vybírají svou 
daň…

Režie: N. A. Oplev / Hrají: Nina 
Dobrev, Ellen Page, Kiefer Suther-
land.

2. 12. v 17.00, 7. a 11. 12. ve 
20.00, 22. 12. v 19.30

LIGA SPRA VEDLNOSTI
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 2D, titulky, dabing / 2D 120,- (od 
7. 12. 110,-)

Film natočený na motivy komiksů 
z vydavatelství DC Comics o stej-
nojmenném superhrdinském týmu. 
Poháněný jeho obnovenou vírou v 
lidstvo a inspirován Supermanovým 
nesobeckým činem, se Bruce Way-
ne spojí se svým spojencem Dianou 
Prince, aby čelili ještě většímu nepří-
teli. Společně Batman a Wonder 
Woman pracují na tom, aby rychle 
dali dohromady tým, se kterým by 
se mohli postavit této nově procitlé 
hrozbě.

Režie: Z. Snyder/ Hrají: Ben Aff -
leck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra 
Miller, Jason Momoa, Ray Fisher.

3. 12. v 15.00, 16. 12. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 80,-
Legendární hrdinové, které dob-

ře znáte. Filmový příběh nabízí zce-
la nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea 
loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví 
svět, skrytý před zraky návštěvníků. 
A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i 
klíč k jeho záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova.

18. 12. ve 20.00, 3. 12. v 19.30
SNĚHULÁK
Krimi, drama / USA, V. Británie / 

titulky / 110,- (18. 12. 100,-) / 15+
Po tomhle fi lmu už nikdy neposta-

víte sněhuláka s radostí. Nejúspěš-
nější autor současné krimi Jo Nesbø, 
nejsvéráznější románový detektiv 
Harry Hole a jeden z nejcharisma-
tičtějších herců své generace Micha-
el Fassbender se spojili v adaptaci 
slavného detektivního thrilleru, jenž 
spolu s dalšími deseti „Holeovkami“ 
kraluje žebříčkům nejčtenějších knih 
současnosti.

Režie: T. Alfredson/ Hrají: Micha-
el Fassbender, Rebecca Ferguson, J. 
K. Simmons, Charlott e Gainsbourg

3. 12. v 17.00
TÁTA JE DOMA 2
Komedie / USA / 100min / titul-

ky / 120,-
Když dva znesváření otcové, jeden 

vlastní a druhý nevlastní, k sobě na 
konci fi lmu Táta je doma koneč-
ně našli cestu, mohli si oddechnout 
nejen jejich děti a vysmátí divá-
ci, ale především producenti téhle 
úspěšné komedie. Ti se rozhodli 
střet testosteronem nabitého Marka 
Wahlberga a bačkorovitého packala 
Willa Ferrella ještě vylepšit, když do 
pokračování přizvali Johna Lithgowa 
a nestárnoucího drsňáka Mela Gib-
sona jako jejich otce.

Režie: S. Anders/ Hrají: Will Fer-
rell, Mark Wahlberg, John Lithgow, 
Mel Gibson, Linda Cardellini.

1. a 8. 12. ve 20.00, 2., 3., 15. a 
19. 12. v 17.30, 10. 12. v 18.00

KVARTETO
Komedie / ČR / 93min / 120,-
Hráli jste někdy v kapele? Je to 

jako druhá rodina. Stejně, jako use-
dá rodina zas a znovu u jednoho sto-
lu, scházejí se členové kvarteta tzv. 
soudobé hudby vždy u dalšího kon-
certu. Poněkud nesourodá čtveřice, 
v čele se solidně vyhlížejícím, avšak 
lehce sucharským Robertem (Lukáš 
Melník), jeho partnerkou atraktiv-
ní a rozháranou cellistkou Simonou 
(Barbora Poláková), extrovertním 
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Ple-
sl) a znalcem historie s přezdívkou 
Funés (Zdeněk Julina) spolu zaží-
vá na cestě za svou nejsvobodnější 
skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění.

Režie: M. Krobot / Hrají: Barbo-
ra Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš 
Melník, Zdeněk Julina, Lenka 
Robotová.

2. a 10. 12. v 19.30, 3. a 6. 12. ve 
20.00, 12. 12. v 17.30

7 ŽIVOTŮ
Sci-fi , akční, thriller / USA, V. Bri-

tánie / 123min / titulky / 120,-
Sedm životů, sedm sester, jedna 

společná identita. Originální akč-
ní sci-fi  thriller o sedmi identických 
sestrách, které tají svou existenci 
před okolním světem. Dokud jedna 
z nich nezmizí

Režie: T. Wirkola/ Hrají: Noomi 
Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, 
Marwan Kenzari.

4., 8., 13. a 18. 12. v 17.00, 9. 
12. 14.45, 17. 12. v 18.15, 26. 12. 
v 15.00

EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 
PLANETĚ 

Dokument / Velká BrItánie / 
95min / dabing / 80,- 

Nejnovější snímek z produkce 
BBC, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových 
kategorií nezapomenutelné hrdiny: 
mládě zebry, snažící se překonat roz-
vodněnou řeku; pandu, která usměr-
ňuje svého hravého potomka; rodi-
nu vorvaňů, s oblibou pospávající ve 
svislé poloze; lenochoda toužícího 
po lásce a mnoho dalších. 

Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 
Dabing: Ivan Trojan.

4. a 18. 12. v 17.30, 13. 12. ve 
20.00

MADAM SLUŽEBNÁ
Komedie, drama / Francie / 90min 

/ 110,- 
Bohatý a americký pár Anne a Bob 

se rozhodne okořenit upadající vztah 
a přestěhuje se do zámku v romantic-
ké Paříži. Při přípravě luxusní večeře 
pro sofi stikované přátele arogantní 
paní domu zjistí, že stůl je prostřen 
jen pro 13 hostů, a to ve své pověr-
čivosti v žádném případě nemůže 
dovolit. Hostitelka tedy vymyslí 
plán. Trvá na tom, aby se její věrná 
služebná María přestrojila za tajem-
nou španělskou šlechtičnu, čímž 
odvrátí „neštěstí“ u stolu. Jenže sta-
čí trochu víc vína, a María si to začne 
u stolu užívat. Její osobitý šarm oča-
ruje extravagantního britského mak-
léře a vznikne z toho pěkně vášnivý 
románek. To se ale Anne vůbec nelí-
bí, pronásleduje svou služku po celé 
Paříži, a rozhodne se stůj co stůj tuto 
milostnou aférku zničit.

Režie: A. Sthers/ Hrají: Toni Col-
lett e, Harvey Keitel, Michael Smiley, 
Joséphine de La Baume, Rossy de 
Palma.

4. 12. v 19.30
ROCK‘N ROLL
Komedie / Francie / 123min / 

titulky / FK / 80,-
Guillaume (43) žije pohádkový 

život. Má všechno, o čem mohou 
muži pouze snít. A potom, přímo 
během natáčení, mu jeho dvacetiletá 
herecká kolegyně suše oznámí, „že 
už nejede rock´n´roll“. A další uzem-
ňovačka přijde vzápětí – na žebříčku 
„šukatelnosti“ herců se prý propad-
nul na úplné dno. Domácký život s 
Marion, syn, koně, dům na venkově 
– to vše je pro mladé herečky totál-
ně antisexy. Guillaume si umíní, že 
se musí radikálně změnit. Hned. 
Proměna ale zachází tak daleko, jak 
nikdo z přítomných nečekal.

Režie: G. Canet/ Hrají: Guillaume 
Canet, Marion Cotillardová, Gilles 
Lellouche, Yvan Att al.


