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 Pořady pro děti
Kulturní minimum I. 
•St 11. 10. 9.00 a 11.00; čt 12. 10. 11.00, 

Městské divadlo 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYE-

RA 
•Ne 15. 10.17.00 – pronájem, Dům kul-

tury
POHÁDKOLAND - MEDVÍDEK MIO-

LI 

Dětské divadelní předplatné 
•St 18. 10. 9.00, 11.00, 14.00; čt 19. 10. 

8.45, 11.00, Městské divadlo
POHÁDKY DO KA PSY
•Ne 22. 10. 15.00, Městské divadlo
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE. Divadelní spo-

lečnost Julie Jurištové 

Divadla
Divadelní předplatné ŽLUTÉ
•Po 16. 10. 19.00, Městské divadlo
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM, Divadlo 

Kalich
•Čt 19. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo
ANASTASIA. Léčivé divadlo Gabriely 

Filippi 

Divadelní předplatné ZELENÉ a 
KOMORNÍ
•Čt 26. 10. 19.00, Dům kultury
FRA NTIŠEK Z ASSISI. Hrají, tančí a 

zpívají členové Těšínského divadla. 

Koncerty 
•So 14. 10. 20.00 – pronájem, Dům kul-

tury
ARA KA IN / 35 let 
•Ne 22. 10. – pronájem, Kino Vysočina
VENKOVSKÁ KA PELA 
• St 25. 10. 19.00, Dům kultury
BRA TŘI EBENOVÉ A DRUHÁ TRÁ-

VA. Vzácné setkání.

Neděle 1. října 
•14.30 EMOJI VE FILMU - Animovaná 

komedie (USA 2017, ČD, 3D) Tajný svět 
uvnitř vašeho mobilu...
•17.00 ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR 

- Drama (Čes / Slov 2017, ČD, 2D) Machá-
ček, Geislerová, Melíšková  v trilogii Hře-
bejka a Jarchovského!

Čtvrtek 5. října 
•17.00 JMENUJI SE HLADOVÝ 

BIZON - Dokument (Čes 2016, 2D) Slepý 
Jan z Moravy se vydává za medicinmanem 
kmene Navahů, aby podstoupil ozdravný 
rituál...
•19.30 BLADE RUNNER 2049 - Sci-Fi 

thriller (USA / Kan / Angl 2017, T, 15+, 
2D) Ukrývané tajemství by mohlo rozvrátit 
poslední zbytky lidské společnosti. Pomůže 
jen jeden…

Pátek 6. října
•17.00 HORA  MEZI NÁMI 
Dobrodružné drama (USA 2017, T, 12+, 

2D) Strhující příběh o lásce a vůli přežít v 
horách. Kate Winslet v hl. roli. 
•19.30 PREMIÉRA  MĚSÍCE - nejnav-

štěvovanější fi lm měsíce září (www.dkzdar.
cz)

Sobota 7. října
•17.00 HOSTINA S VLADIMÍREM 

KA FKOU – Beseda. Autor knih Minu-
lost je mrtvá, život začal právě teď a Život 

naživo. Může léčit a inspirovat ty, kteří pře-
mýšlejí o životě „trochu jinak”. Rezervace: 
sarapolivkova@seznam.cz.

Neděle 8. října 
•14.30 ESA Z PRA LESA - animovaný 

(Fra 2017, ČD, 2D) Zvířecí parta se snaží 
udržovat v džungli spravedlnost. 
•17.00 BLADE RUNNER 2049 - Sci-Fi 

thriller (USA / Kan / Angl 2017, T, 15+, 
2D) Opakování.

Čtvrtek 12. října
•17.00 BÁBA Z LEDU - Romantický 

(Čes 2017, 12+ 2D) Z. Kronerová a P. Nový 
v dramatu B. Slámy.
•19.30 BLADE RUNNER 2049 – Opa-

kování ve 2D.

Pátek 13. října
•17.00 ALIBI NA MÍRU - Komedie (Fra 

2017, T, 12+, 2D) Naučí vás říkat pravdu, 
anebo si sehnat pořádný alibi…
•19.30 SNĚHULÁK - Mysteriózní horor 

(USA / Angl / Švéd 2017, T, 15+, 2D) 
Adaptace slavného detektivního thrilleru.

Sobota 14. října
•14.30 JÁ, PADOUCH 3 - Animovaný 

rodinný (USA 2017, ČD, 3D) Největší svě-
tový padouch Gru a jeho žlutí pomocníčci 
se vracejí.
•17.00 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ – Životo-

pisný (Čes / Slov 2017, 12+, 2D) Aneta 
Langerová ve fi lmové roli nespoutané rus-
ké básnířky Anny Barkovové, jež, strávila 
22 let v sovětských lágrech…
•19.30 TO - Horor (USA 2017, T, 15+, 

2D) Boj proti klaunovi jménem Pennywi-
se. Dle románu Stephena Kinga, který celá 
desetiletí naplňuje své čtenáře hrůzou.

Neděle 15. října
•14.30 MY LITT LE PONY FILM - Ani-

movaný dobrodr. muzikál (USA /Kan 
2017, ČD, 2D) Kamarádi putují až na 
konec bájné Equestrie, aby zachránili svůj 
domov. 
•17.00 SNĚHULÁK - Mysteriózní horor 

(USA / Angl / Švéd 2017, T, 15+, 2D) Opa-
kování.
 (Pokračování na str. 22)

 Zábavné pořady 
•Čt 5. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo 
SCREAMERS.  V pořadu 112
•So 7. 10. 17.00 – pronájem, Kino Vyso-

čina
HOSTINA S VLADIMÍREM KA FKOU  
•Út 24. 10. 19.00 – pronájem, Městské 

divadlo
PÁTÉ PŘES DESÁTÉ. Ivo Šmoldas a 

Jana Rychterová. 

 Výstavy 
•Do 8. 10., Galerie Stará radnice
MIRKA  HEDBÁVNÁ – SUDÝ SVĚT, 

fotografi e. (Út - pá 10.00 - 12.00 a 14.00 – 
17.00; so a ne 14.00 – 17.00).
•Od 10. 10. do 5. 11. Galerie Stará radni-

ce, vernisáž od 17.00 
Klub fi latelistů: MARINA RICHTERO-

VÁ / GRA FIKA ..(Út - pá 10.00 – 12.00 a 
14.00 – 17.00; so a ne 14.00 – 17.00)
 VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH: 3. 

ročník festivalu 
•Út 3. – po 30. 10., Městské divadlo:  JIŘÍ 

HRBEK – „JAZZ - YES” (Otevřeno hodi-
nu před a během představení).
•Pá 6. – út 31. 10., Malá Galerie Stará rad-

nice: MIRKA  PATOČKOVÁ – „DETAIL A 
KRA JINA” (otevřeno dle inf. centra)
•St 4. – po 30. 10., Kino Vysočina: PAV-

LA HAVRÁNKOVÁ – „JEN PROCHÁ-
ZÍM” (otevřeno během pomítání)

 Připravujeme
 1. 11. TŘINÁCT ŽENSKÝCH TVÁŘÍ 

– DP komorní /MD/ E-vstupenka
 7. 11. POSLEDNÍ ARISTOKRA TKA  – 

DP žluté /MD/ E-vstupenka
 9. 11. FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ /DK/
11. 11. DISCO-V / DK / Pronájem
15. 11. POBALTÍ – JAROSLAV OZZY 

ZEMAN, beseda s promítáním /KV/ E-
vstupenka
15. a 16. 11. KOUZLA POD POKLIČ-

KOU, KM I /MD/
18. 11. SPOLEČENSKÝ A TROCHU 

MYSLIVECKÝ PLES /DK/ Pronájem

Omlouváme se za chybný kulturní 
program v zářijových Žďárských novi-
nách.

20. 11. BUENOS AIRES, VYSTUPTE! 
– DP zelené /MD/ E-vstupenka
21. 11. KOLLÁROVCI, koncert /DK/ 

Pronájem
22. a 23. 11. ČTYŘLÍSTEK V POHÁD-

CE – DDP /MD/ 
25. 11. JAK BYLA VOSA…, sobotní 

pohádka /MD/ E-vstupenka
29. 11. ROBINSON, KM II /MD/
29. 11. PROGRES 2, koncert /MD nebo 

DK/ E-vstupenka
30. 11. DAGMAR PECKOVÁ, Vánoční 

koncert /DK/ E-vstupenka

Ústředním mottem naší kampaně 
je „Můžeme.“ Vyjadřujeme tím, že 
když budeme chtít, tak:

 můžeme zachovat českou koru-
nu,

 můžeme zůstat svobodnou 
zemí bez kvót na migranty a další-
ho diktátu Bruselu,

 můžeme méně úřadovat a mít 
více svobody.

Vyjadřujeme tím naše přesvěd-
čení a naši jistotu, že máme na to 
být suverénní a prosperující zemí, 
že není pravda, že současný vývoj 
je nutný a nezvratný, a že se musí-
me stále někomu či něčemu podři-
zovat.

Zachování české koruny. 
To považujeme za prioritu v oblas-
ti ekonomiky. Euro je od počát-
ku politický, a nikoli ekonomický 
projekt. Proto nefunguje. Brusel-
ští politici tento experiment, který 
ohrožuje prosperitu a budoucnost 
nejen eurozóny, ale celé Evropy, 
zneužívají ke svým cílům. Křiví 
tak nejen trh, ale zejména zasahu-
jí destruktivně do fungování eko-
nomik států, které euro zaved-
ly. Pošlapávají základní principy a 
pravidla trhu a obchodu. Řecko se 
stále potácí na okraji bankrotu, Itá-

lie  dvacet let stagnuje, ve Španěl-
sku je obrovská nezaměstnanost. 
Nůžky mezi severem a jihem Evro-
py se stále rozevírají. Stále se tisk-
nou další a další nekryté peníze. 
Evropská centrální banka pod tla-
kem politiků neplní svoji roli.  Jsou 
ale porušovány i platné finanční 
mezinárodní smlouvy, například 
Maastrichtská smlouva. Vnitř-
ní dluh eurozóny neustále narůs-
tá, a jednou se bude muset splatit. 
Obchoduje se s toxickými státní-
mi dluhopisy. Přidat se do eurozó-
ny, znamená uvrhnout na Českou 
republiku, respektive na našeho 
daňového poplatníka odpovědnost 
za část dluhu, který jsme nezpůso-
bili. Tento dluh stále narůstá a je 
na hranici splatitelnosti, možná již 
za ní. Euro spěje ke svému konci a 
eurozóna míří ke svému rozpadu. 
Pro Českou republiku by zave-
dení eura byla fatální chyba a 
znamenalo by konec prosperity 
a začátek ekonomického úpad-
ku. Svobodní prosazují zachová-
ní koruny jako jedinou správnou 
cestu.

Žádné kvóty. Evropská unie 
zvolila diktátem suverénním stá-
tům zcela chybný směr, který ji 
odvádí od demokracie a stále víc 

a více stáčí k nové formě totali-
ty. Lisabonská smlouva znamena-
la sice částečnou ztrátu suverenity 
členských států, ale stále by se měly 
zohledňovat demokratické princi-
py v mezinárodní politice. Kvóty, 
vyhrožování zastavením eurodota-
cí, výhružky a sankce za nepodvo-
lení se kvótám je útokem na demo-
kratické principy a na evropské 
hodnoty. Tedy na to, čím se právě 
EU zaštiťuje. Integrace menšin se v 
západních zemích nepodařila, a je 
nutno si to přiznat. Snaha brusel-
ských byrokratů a politiků rozšířit 
důsledky migrační krize i do střed-
ní a východní Evropy je nezodpo-
vědné, nedemokratická a pokrytec-
ké. Česká republika se nikdy nesmí 
podobným diktátům podřídit. Již 
není rok 1938 ani 1968. Svobod-
ní říkají jasně: Stále jsme a bude-
me hrdou zemí. Máme na to být 
prosperující a svobodnou spo-
lečností a již několikrát jsme to v 
minulosti prokázali.

Omezení byrokracie. 
Stále se zvětšující byrokratická a 
administrativní zátěž leží na všech 
občanech ČR, a zejména na pod-
nikatelích. Často zcela zbytečná 
jsou všelijaká povolení, hlášení a 
výkazy. Nejenže obtěžují, ale brzdí 

i ekonomický růst a přinášejí zby-
tečnou administrativní práci a zby-
tečné náklady. U nás je nyní plat-
ných a účinných kolem 2 milionů 
různých zákonů, vyhlášek a práv-
ních norem všech druhů. Již není 
téměř možné se v této legislativní 
džungli vyznat. Tento stav kritizu-
je i předseda nejvyššího správního 
soudu. Sněmovna přitom stále pro-
dukuje další a další regulace. Toto 
je nutné zastavit. Regulujme pou-
ze tam, kde je to nutné. Svobodní 
prosadí rušení zbytečných záko-
nů a norem, snižování byrokra-
cie a omezení vlivu a zásahů stá-
tu tam, kde je to zbytečné.

 Pokud již nevěříte politickým 
stranám, kterým jste dali v minulosti 
svoji důvěru, 

 pokud doufáte v lepší budouc-
nost,

 pokud jste přesvědčeni o nutnos-
ti změny v politice a ekonomice,

 pokud věříte našemu programu 
a našim ideálům o svobodě,

 dejte důvěru Svobodným, nezkla-
meme Vás!

 Lídr kandidátky Strany 
svobodných občanů na Vysočině
 Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

VOLTE SVOBODNÉ, VOLTE LEPŠÍ 
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