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6. 10. 
DEN ZVÍŘAT V JIHLAVSKÉ 

ZOO
Návštěvníky jihlavské zoo čeká 

vedle dopoledního odhalení výsta-
vy „UKRADENÁ DIVOČINA“ také 
soutěžní výstava fotografií ZOOOB-
JEKTIV a výtvarná dílnička pro děti 
s názvem „SUVENÝRY Z CEST“. 

Hlavním bodem programu bude 
KŘEST BABIRUSY SULAWESKÉ, 
jejíž jméno zní v překladu něco jako 
„prasojelen“ (patří mezi jedno z nejvy-
hledávanějších zvířat zahrady, kvůli své 
bahnem obalené kůži, vystavené téměř 
bez přestání za plotem k drbání). Začá-
tek ve 14 hodin.

Atraktivní bude pro návštěvníky i sé-
rie KOMENTOVANÝCH KRMENÍ. 
Začíná v jedenáct hodin, a následovat 
bude každé další krmení po půl hodi-
ně (kasuár, hrošík, tygr, gibon a tapír).

SOUL Music Club
Žižkova 15, tel. 604 582 662, e-

mail: soulclub@centrum.cz,  
andree.w@centrum.cz,  

FB: Soul music club,  
www.soulmusicclub.cz

5. 10. ve 20.00
STO ZVÍŘAT - ELEpHANTOur 

2018
Kapela STO ZVÍŘAT vchází do své 

dvacáté osmé sezóny jistým krokem 
a v plné formě. Zvířecí devítičlenná 
sestava se po loňském podzimu, kdy 
se koncertně věnovala sólovému albu 
své zpěvačky Jany Jelínkové DÁMA 
S ČÁPEM, v roce 2018 opět vrací ke 
klubovému programu, sestavenému 

ze svých třiceti největších pecek a hi-
tovek. Diváci se tudíž mohou těšit na 
své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, 
Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkrat-
ší cesta, Škola a další, které ke Zvířecí 
koncertní atmosféře neodmyslitelně 
patří a jsou výběrem toho nejlepšího 
z jedenácti Zvířecích alb. Během kon-
certu zazní i pár písniček z Janina sólo-
vého alba, které do repertoáru kapely 
okamžitě vklouzly. Vše navíc podtrhu-
je pro Zvířata typická žlutočerná pódi-
ová prezentace a kabaretní kostýmy.

Vstup: předprodej 250,-/ na místě 
300,-

předprodej on-line na www.soul-
musicclub.cz

6. 10. ve 20.00
Metalová noc Vol. II 
Je to rok, co proběhla v Jihlavě 

první Metalová noc. Nyní máme 
za dveřmi II. ročník Metalové noci 
opět v čele s kapelou Sotury. Těšit se 
můžete na speciální hosty, v podobě 
kapel Padlí Andělé a Nonsense.

Podle všech současných informací 
se jedná o JEDINÉ vystoupení kape-
ly Sotury v Jihlavě za rok 2018. Proto 
neváhejte a pojďte si s námi pořádně 
užít druhou Metalovou noc!

Vstupné: 120,-

12. 10. ve 20.00
Monkey Business v Jihlavě!
Maximum Power! 
Monkey Business vyráží na podzim-

ní část své klubové koncertní šňůry 
2018. Silné písně, silné výpovědi, sil-
né emoce. Silné hlasy, silné struny, sil-
né paličky, silné a šikovné prsty tan-
cující po klávesách. Silná světla, silné 
zesilovače, silné reprobedny. 

Přijedeme k vám po silnici v silných 
autech. V tomto roce pro vás zahraje-
me několik zbrusu nových silných pís-
ní z připravovaného nového alba, které 
je před dokončením, a vyjde již velmi 
brzy. 

Těšte se, bude to síla!
Předprodej: 350,- / na místě: 450,-
předprodej on-line na www.soul-

musicclub.cz

13. 10. v 18.00
Garage of rock 2018
12. ročník podzimního festivalu 

Garage of Rock 
INTERITUS / WELICORUSS 

/ KREYSON memorial / LADY 
KATE / AUTOBUS / ABI GAIL. 
Vstup: 250,-

19. 10. ve 22.00
Syntax 2018 Warm up w/ Sno-

okey, Lintu 
Letošní SNYTAX 2018, který se 

koná 16.11.2018 v Jihlavě, s sebou 
přináší několik warm upů po celé Vy-
sočině. Jedním z nich je právě Jihlava 
19.10.2018 v klubu SOUL. 

Tento warm up bude jedinečný tím, 
že se něm představí samé djky. Co by 
to bylo za ladies night bez nejznámější 
DnB djky u nás? Headlinerem je tedy 
SNOOKEY z LET IT ROLL crew. V 
pořadí druhá slečna pak zahraje do-
mácí LINTU z ULTIMA CREW. 

Deepově naladěná přijede LEE 
MEOW z projektu FAR HORIZON 
a za POHON CREW z BRNA přije-
de MANIA. Z Brněnské scény si ještě 
zahraje djka TMA. 

Vstup: 120,-

20. 10. ve 21.00
pOLETÍME? 
Banjo punk a turbošansón. Po třetí 

písničce zjistíte, že je milujete celý život.
O kapelu, která bezpečně a jistě letí k 

pomyslné špičce české hudební scény, 
je takový zájem, že na jejich koncertech 
bývá po celé republice narváno.

Letos na jaře vydali novou desku 
„Chce to hit!“, se kterou pilně koncer-
tují.

V minulém roce dvakrát za sebou 
vyprodali brněnskou Flédu. Do klu-
bu Rock Café v Praze nebyly lístky už 
měsíc dopředu, a tak se narychlo přidal 
druhý koncert v Malostranské besedě, 
který se také vyprodal. V létě 2017 hos-
tovali na turné s Divokým Billem a sla-
vili opravdu velký úspěch.

Poletíme? mají zkrátka dobře na-
šlápnuto. A není divu. Umí totiž 
odlehčenou formou vyprávět o složi-
tých a smutných věcech tak, že jejich 
koncerty dýchají barevnou náladou, 
svižnou rytmikou a tanečními kreacemi 
publika. 

I vy se budete smát, výskat, tančit, 
nebo vám přeběhne mráz po zádech, 
když v písni pojmenují váš problém. 
Kladou totiž důraz na vtipné, poetické a 
přímočaré texty.

S nimi se rozhodně nudit nebudete, 
už jen pro to netradiční nástrojové ob-
sazení, se kterým kapela zvládá výtečně 
punk, stejně jako jazz. 

Kapela dokáže strhnout publikum jak 
v komorním klubu, tak na hlavní scéně 
největších tuzemských festivalů.

Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zá-
sadní osobností kapely je charismatický 
výtvarník Rudolf Brančovský. Umělcův 
netrénovaný hlas stojí na podiu stejně 
sebejistě, jako starý kapitán dávné pla-
chetnice, pevně rozhodnutý obeplout 
svět. 

Jeho posádku pak tvoří sedm 
mořských vlků, kteří přesně vědí, co 
mají dělat, aby bláznivá plavba dopadla 
dobře. Přes fakt, že lodě plují po vodě, 
se posádka nevzdává naděje, že jednou 
s touto plachetnicí opravdu poletí!

Vstup: 250,- Předprodej / 300,- na 
místě

26. 10. ve 20.00
TOTÁLNÍ NASAZENÍ 
Koncert kapely Totální nasazení. V 

roli hosta se představí spříznění slán-
ští Deratizéři (SKA, FOLK, ROCK, 
PUNK)

Vstup: předprodej 150,-/ na místě 
200,- předprodej on-line na www.
soulmusicclub.cz

27. 10. v 18.00
ČErTI Z RaKOuSka MÍŘÍ 

DO JIHLAVy 
Neskutečné se stává skutečným! Pe-

kelná SHOW dorazí do JIHLAVY.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA DĚT-

SKOU DISKOTÉKU S ČERTY, 
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ 
ČERTŮ, STRAŠIDELNÉ EFEK-
TY, PYRO + Fire Show, FOCENÍ S 
ČERTY (v běžných průvodech je to 
téměř nereálné), TANCOVÁNÍ A 
DOVÁDĚNÍ S ČERTY, HUDEBNÍ 
DOPROVOD - Afterparty - SIGGI & 
OLIXX

A mnohem více!
Vstup: děti 80,- (do 15 let) / do-

spělý 150,-

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  
www.kinodukla.cz,  

www.facebook.com/KinoDukla

1. 10. v 16:00
28. ŘÍJEN 1918 NA MORaVě
Dokument / ČR / 60 min / 

ZDARMA

1. 10. v 17:00, 23. 10. v 17:30
VšEcHNO BuDE
Road movie / ČR / 85 min / 110,- 

/ 12+

1. 10. v 19:30
HASTA LA VISTA
Komedie, drama / Belgie / 115 

min / titulky / FK / 70,-

1. 10. ve 20:00, 9. 10. v 17:30
JAN pALAcH
Drama / ČR / 124 min / 110,- / 

12+

2. 10. v 17:00
NEž pŘIšLA BOuŘE
Thriller / USA / 99 min / titulky / 

100,-

2., 9. a 22. 10. ve 20:00, 13. 10. 
v 19:30

SESTRa
Horor / USA / 96 min / titulky / 

120,- / 12+

2. 10. v 17:30, 14. 10. ve 20:00
MAMMA MIA! HErE WE GO 

AGAIN 
Hudební komedie / USA / 114 

min / titulky / 110,-

2. 10. v 19:30, 7., 14. a 19. 10. 
v 17:00

SpOLu TO DÁME
Komedie, drama / Německo / 104 

min / dabing / 120,-


