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Kino Dukla – vaše domácí kino
Jihlava, Jana Masaryka 20

LISTOPAD 2016

DVA SÁLY REFORM A EDISON komfortní divácký zážitek | ABSOLUTNÍ ZVUK dolby digital a digital theater system | BIJÁSEK promítání dětem každou sobotu a neděli | FILMOVÝ KLUB každé pon-
dělí | FESTIVALOVÉ OZVĚNY vybrané filmy z festivalů | MIMOŘÁDNÉ projekce, přednášky, audiovizuální představení | Představení pro školy za zvýhodněné vstupné od 40 Kč | Dárkové poukazy 
v prodeji na pokladně kina | REZERVACE si vyzvedávejte nejlépe 30 minut před projekcí | INFO: Tel.: 731 989 428, e-mail: kino.dukla@dcinema.cz (pokladna otevřena 30 minut před první projekcí)

www.kinodukla.cz

tip měsíce: Fantastická 
zvířata a kde je najít

 www.facebook.com/KinoDukla
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Nepřehlédněte

14:00 R  |  Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   
ČD   premiéra   

15:00 E | Doctor Strange   |   120 Kč   |   ČD
17:00 R  |  Fantastická zvířata a kde je najít   |   150 Kč   |   

ČD   premiéra    3D 
17:15 E | Inferno   |   110 Kč   |   OR
19:45 E | Americká idyla   |   110 Kč   |   ČT   premiéra 
20:00 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   ČT

15:00 R | Lichožrouti   |   110 Kč   |   ČD 
15:30 E | Tajný život mazlíčků   |   100 Kč   |   OR 
17:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD 
17:15 E | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   OR
19:30 E | Příchozí   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČT

14:00 R | Trollové   |   130 Kč, děti 110 Kč   |   ČD 
15:00 E  |   Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti   |   

110 Kč   |   ČD 
16:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD
17:30 E | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT
19:00 R | André Rieu – Vánoční koncert   |   200 Kč   |   ČT
20:00 E | Příchozí   |   120 Kč   |   ČT
 
14:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD 
15:00 E | Až na severní pól   |   90 Kč   |   ČD 
17:00 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR
17:15 E | Americká idyla   |   110 Kč   |   ČT
19:30 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČT
20:00 E | Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   |   120 Kč   |   ČT

17:00 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR  
17:30 E | Egon Schiele   |   110 Kč   |   ČT
19:30 R | Nebe a led   |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | Instalatér z Tuchlovic   |   100 Kč   |   OR

17:00 R | Teorie tygra   |   80 Kč   |   OR
17:30 E | Je to jen konec světa   |   100 Kč   |   ČT
19:30 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČT
20:00 E | 24 týdnů   |   110 Kč   |   ČT

14:30 R | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT 
16:00 E | Doctor Strange   |   120 Kč   |   ČD
17:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD
17:30 E | Ostravak Ostravski   |   110 Kč   |   OR
19:30 E |  CDF – Hledání osobité tvorby – producent Tomáš 

Hrubý    |   60 Kč, členové CDF 40 Kč 
20:00 R | Příchozí   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | Hologram pro krále   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Planetarium   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Noční zvířata   |   110 Kč   |   ČT   premiéra 

17:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   150 Kč   |   ČD  3D 
17:15 E | Noční zvířata   |   110 Kč   |   ČT
19:30 E | Příchozí   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČT

14:45 R | Lichožrouti   |   110 Kč   |   OR 
15:00 E | Obr Dobr   |   90 Kč   |   ČD 
17:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD
17:30 E | Hologram pro krále   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Příchozí   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Noční zvířata   |   110 Kč   |   Č

14:00 E |  Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese   |   50 Kč   |  
 ČD 

15:00 R |  Návštěva v pekle aneb Kam čert nemůže…   |   60 Kč   |  
 OR 

16:00 E | Café society   |   100 Kč   |   ČT
17:00 R | Fantastická zvířata a kde je najít   |   130 Kč   |   ČD
18:00 E | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR
19:45 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   OR
20:00 E | Inferno   |   110 Kč   |   ČT

17:00 E | American Honey   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Instalatér z Tuchlovic   |   100 Kč   |   OR
19:30 R | Muž jménem Ove   |   80 Kč   |   ČT FK

20:00 E | I am Bolt   |   200 Kč   |   ČT

17:00 E | Planetarium   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Egon Schiele   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Hologram pro krále   |   120 Kč   |   OR

17:00 E | Cesta do fantazie   |   70 Kč   |   ČD
17:30 R | Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Toni Erdman   |   90 Kč   |   ČT
20:00 R | Noční zvířata   |   110 Kč   |   ČT
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17:00 E | Odvrácená strana měsíce   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Sully: Zázrak na řece Hudson   |   100 Kč   |   ČT
19:30 E | American Honey   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Bezva ženská na krku   |   120 Kč   |   OR

17:00 E | Devátý život Louise Draxe   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | Inferno   |   110 Kč   |   ČT
19:30 E | Tenkrát v ráji   |   120 Kč   |   OR
20:00 R | Dívka ve vlaku   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R | Doctor Strange   |   150 Kč   |   ČD   3D 
19:30 E | Instalatér z Tuchlovic   |   100 Kč   |   OR
20:00 R | Zúčtování   |   120 Kč   |   ČT   premiéra 

17:00 E | Dítě Bridget Jonesové   |   100 Kč   |   ČD 
17:30  R  |  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti   |   

110 Kč   |   ČD
19:30 E | Zúčtování   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR

15:00 E | Trollové   |   130 Kč, děti 110 Kč   |   OR 
15:30 R | Lichožrouti   |   110 Kč   |   ČD 
17:00 E | Doctor Strange   |   120 Kč   |   ČD
17:30 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR
19:30 E | Dívka ve vlaku   |   100 Kč   |   ČT
20:00  R  |  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti   |   

110 Kč   |   ČT

15:00 E | Trollové   |   130 Kč, děti 110 Kč   |   ČD 
15:30 R | Lichožrouti   |   110 Kč   |   OR 
17:00 E | Ostravak Ostravski   |   110 Kč   |   OR
17:30 R | Inferno   |   110 Kč   |   ČT
19:30 E | American Honey   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR

17:30 E | Jack Reacher: Nevracej se   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Zúčtování   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Smlouva s vrahem   |   70 Kč   |   ČT FK

NEHRAJEME

17:00  E  |  CDF – Kouzelník Mr. Dron – dokumentarista 
Petr Krejčí    |   60 Kč, členové CDF 40 Kč  

17:30 R | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT
19:30 E | Odvrácená strana měsíce   |   110 Kč   |   ČT
20:00 R | Dítě Bridget Jonesové   |   100 Kč   |   ČT

17:00 E | Je to jen konec světa   |   100 Kč   |   ČT   premiéra 
17:30 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   OR
19:30 E | Egon Schiele   |   110 Kč   |   ČT   premiéra 
20:00 R  |  Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   |   120 Kč   |   

ČT   premiéra 

17:00 E | Dívka ve vlaku   |   100 Kč   |   ČT
17:30 R  |  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti   |   

110 Kč   |   ČD
19:30 E | Devátý život Louise Draxe   |   100 Kč   |   ČT
20:00 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   OR

15:00 E | Tajný život mazlíčků   |   100 Kč   |   ČD 
15:30 R | Trollové   |   130 Kč, děti 110 Kč   |   ČD 
17:00 E | Dítě Bridget Jonesové   |   100 Kč   |   ČD
17:30 R | Pohádky pro Emu   |   120 Kč   |   OR
19:30 E | Leonardo: Génius v Miláně   |   230 Kč, členové FK 
   130 Kč   |   ČT FK

20:00 R | Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   |   120 Kč   |   ČT

14:00 E  |  Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese   |   50 Kč   |  
 ČD 

15:00 R | Králíci z klobouku   |   60 Kč   |   OR  
16:00 E | Lichožrouti   |   110 Kč   |   OR
17:00 R | Bezva ženská na krku   |   110 Kč   |   OR
18:00 E | Instalatér z Tuchlovic   |   100 Kč   |   OR
19:30 R | Anthropoid   |   100 Kč   |   ČT
20:00 E | Doctor Strange   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | American Honey   |   110 Kč   |   ČT
17:30 R | Prázdniny v Provence   |   100 Kč   |   OR
19:30 R | Rodinný fi lm   |   80 Kč   |   OR FK

20:00 E | Tenkrát v ráji   |   120 Kč   |   OR

17:00 E | Ostravak Ostravski    |   110 Kč   |   OR
18:00 R | Snow fi lm fest   |   120 Kč, senioři a studenti 100 Kč
20:00 E | Doctor Strange   |   120 Kč   |   ČT

17:00 E | Dítě Bridget Jonesové   |   100 Kč   |   ČD
17:30 R | Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny   |   120 Kč   |   ČT
19:30 E | Zúčtování   |   120 Kč   |   ČT
20:00 R | Dívka ve vlaku   |   100 Kč   |   ČT
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Bio Senior

Pouze za 50 Kč

Pouze za 50 Kč

Bio Senior

Tip měsíce

Baby Bio

Koncert

Nepřehlédněte

Nepřehlédněte

Unikátní dokument

Nepřehlédněte



24 týdnů
22. 11.  |  Drama  |  Německo  |  103 min  |  15+  |  „Právo na rozhodnutí, 
právo na bolest.” Příběh televizní komičky Astrid, která se svým přítelem 
čeká dítě s Downovým syndromem a vážnou srdeční vadou a zvažuje, zda si 
jej navzdory obtížné lékařské prognóze ponechá, či ne.  | Režie: A. Z. Berra-
ched  |  Hrají: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske

American Honey
1., 6., 14. a 28. 11.  |  Roadmovie, drama  |  USA  |  163 min  |  15+  |  
Dokonalá generační výpověď lidí, kteří právě teď stojí na prahu dospělosti 
a nevědí, jak ho překročit. American Honey je fi lm, který budete emočně pro-
žívat, ale zaručeně vás nenechá lhostejnými. Mladičká Star žije život, který 
by nikdo z nás nechtěl. Sama se stará o dva mladší sourozence, protože otce 
nemá, matka se o nic nezajímá a otčím se o ni zajímá až moc. Když tedy na 
parkovišti obchoďáku potká dodávku plnou vrstevníků, kteří žijí specifi ckou 
verzi Amerického snu, neváhá moc dlouho a naskočí.  |  Režie: A. Arnold  |  
Hrají: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Kiley Keough

Americká idyla
17. a 20. 11.  |  Drama, životopisný  |  USA  |  126 min  |  15+  |  Snímek reka-
pituluje život Seymoura „Švéda“ Levova. Švéd býval úspěšným sportovcem, 
vzal si královnu krásy a mají krásnou dceru Merry. Stává se z něj úspěšný 
podnikatel. Společně žijí správný život, ale jejich „americká idyla“ netrvá 
dlouho. Končí 60. léta a Merry se k překvapení rodičů stává zarputilou akti-
vistkou, bojující proti vietnamské válce. Poté, co se zapojí do příprav a rea-
lizace bombového atentátu, uprchne z domova. Švédova představa trvalého 
rodinného štěstí a dokonalého světa je v troskách.  |  Režie: E. McGregor  
|  Hrají: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Peter Riegert

André Rieu – Vánoční koncert
19. 11.  |  Koncert  |  satelitní přenos  |  125 min  |  Vánoce s Andrém jsou 
sváteční oslavou, která zahrnuje 80 minutový záznam vánočního koncer-
tu plného oblíbených vánočních koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White 
Christmas, Amazing Grace a mnoho dalších! André zve fanoušky do svého 
rodného města na osobní prohlídku Maastrichtských kouzelných vánočních 
míst. Doplní ji živým rozhovorem s Charlotte Hawkins.

Anthropoid
3., 9., 13., 19., 23. a 24. 11.  |  Historický, thriller  |  Velká Británie, ČR  |  
121 min  |  12+  |  Snímek vychází ze skutečného příběhu operace za druhé 
světové války, jejímž cílem byl atentát na R. Heydricha. Heydrich byl po 
Hitlerovi a Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním 
strůjcem Konečného řešení. Vražedná a brutální vláda muže, přezdívaného 
„pražský řezník“, přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování tajné 
mise s kódovým označením Operace Anthropoid. Film sleduje osudy Jozefa 
Gabčíka a Jana Kubiše, kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své 
okupované vlasti. Vybaveni jen omezenými informacemi a minimální výstrojí 
musejí v nacisty okupovaném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát 
na Heydricha.  |  Režie: S. Ellis  |  Hrají: Jamie Dornan, Cillian Murphy, Anna 
Geislerová, Charlotte Le Bon, Alena Mihulová

Až na severní pól
20. 11.  |  Animovaný  |  Francie, Dánsko  |  81 min  |  Patnáctiletá Saša 
je dcera bohatých rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém severu 
a truchlí nad osudem svého dědečka Olukina, významného vědce a polární-
ka, který se dosud nevrátil ze své expedice na severní pól. Olukin předal své 
poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče, kteří už jí začali sjednávat svatbu, 
to neschvalují. Tak se Saša rozhodne vzepřít svému osudu a je odhodlaná 
Olukina nalézt... i kdyby měla dojít až na severní pól.  |  Režie: R. Chayé

Bezva ženská na krku
1., 5., 6., 13., 20., 21. a 27. 11.  |  Komedie  |  ČR  |  97 min  |  Sympatická 
Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého 
Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji korektním způsobem požádá o roz-
vod. Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské 
vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta ji nastěhuje do jednoho domu 
s nerudným  Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým 
zkušenostem s „ženskejma defi nitivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství 
může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako 
hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si 
rozhodně nenechá nic líbit…  |  Režie: T. Hoffman  |  Hrají: Petra Hřebíčková, 
Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer

Café society
27. 11.  |  Drama, komedie, romantický  |  USA  |  96 min  |  Bobby po-
chází z Bronxu. Odlétá do Hollywoodu, kde začne pracovat jako poslíček 
pro strýčka, který je mocným agentem fi lmových hvězd. Vstupuje do světa 
večírků, plných celebrit, modelek, playboyů a politiků. Na první pohled se 
však zamiluje do strýcovy půvabné asistentky Vonnie. Problém je, že ona 
má vážný vztah. Zlomený Bobby se vrací do New Yorku. Přestože Bobby 
stále miluje Vonnie, sblíží se s Veronikou a jeho život se zdá šťastný. Ale 
jen do toho večera, kdy do dveří vstoupí Vonnie...  |  Režie: W. Allen  |  Hrají: 
Kristen Stewart, Blake Lively, Jesse Eisenberg, Paul Schackman, Steve Carell

Cesta do fantazie
30. 11.  |  Animovaný, doborodružný  |  Japonsko  |  124 min  |  Cesta do 
světa nespoutané fantazie, Hajao Mijazaki a fi lm pro všechny, kterým někdy 
bylo deset. Vyprávění o desetileté dívce, která se ocitne v roztodivném 
městě duchů, bůžků a strašidel, se obejde bez schémat a prvoplánových 
atrakcí sezónních animovaných hitů. Naopak diváky každého věku pohltí 
a uhrane unikátní vizí svého autora, díky níž každý záběr dýchá roztodivnos-
tí, hravostí, nápaditostí, ale i melancholií a emotivností.  |  Režie: H. Mijazaki

Devátý život Louise Draxe
2. a 11. 11.  |  Thriller  |  Kanada, Velká Británie  |  108 min  |  12+  |  
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád. Psycholog 
Allan Pascal se snaží odkrýt podivné okolnosti chlapcovy nehody. Zároveň 
čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život. Čím dál víc je 
vtahován do spleti záhad na hranici reality a fantazie…  |  Režie: A. Aja  |  
Hrají: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Oliver Platt

Dítě Bridget Jonesové
4., 9., 12. a 16. 11.  |  Komedie  |  Velká Británie  |  123 min  |  Jak název 
třetího dílu napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované tě-
hotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť 
když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez 
chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný 
hudební festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem. A když se 
záhy na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska nere-
zaví, byť před pár lety defi nitivně skončila, je „štěstí“ hotovo.  |  Režie: S. Ma-
guire  |  Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent

Dívka ve vlaku
2., 5., 11. a 16. 11.  |  Mysteriózní, thriller  |  USA  |  112 min  |  Každý den 
cestou do práce jezdí Rachel vlakem kolem města Witney. Vlakem projíždí 
kolem svého starého domu, kde bydlí její exmanžel s novou manželkou 
Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si po-
stupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Zdá 
se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. 
Jednoho dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co 
od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela. Knižní bestseller 
roku 2015!  |  Režie: T. Taylor  |  Hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley 
Bennett, Justin Theroux, Luke Evans

Doctor Strange
3., 5., 13., 15., 17. a 23. 11.  |  Akční, dobrodružný  |  USA  |  115 min  |  12+  
|  Život světoznámého neurochirurga Dr. Strangeho se změní po dopravní 
nehodě, která mu znemožní používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, 
je Strange nucen hledat uzdravení jinde. Vypraví se na mystické, odloučené 
místo Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i 
základnou pro boj s temnými silami. Zanedlouho si musí – už vybavený ma-
gickými schopnostmi – vybrat, zda se vrátí k původnímu životu, anebo se vše-
ho vzdá a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.  |  Režie: 
S. Derrickson  |  Hrají: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

Egon Schiele
10., 21. a 29. 11.  |  Drama, životopisný  |  Rakousko  |  109 min  |  
15+  |  Malíř a grafi k Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších ví-
deňských umělců začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a té-
měř nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se 
v kultuře, a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji, začaly bouřlivě pro-
sazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli poprvé vystaveni trou-
falé tvorbě expresionistů a kubistů, objevují se i první abstraktní díla. 
A do veřejného prostoru, díky tvůrcům jako byl Schiele, vstoupila erotika.  
|  Režie: D. Berner  |  Hrají: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner

Expediční kamera – Snow fi lm fest
15. 11.  |  Filmový festival  |  212 min  |  212 minut adrenalinu a nejlepších 
fi lmů roku 2015 a 2016. Podívejte se s námi za polární kruh, do Švédska, 
Maroka a do dalších krásných zemí.  |  Harmonogram: 18:00 – Expedice 
Švédsko; 19:05 – Ledy a přílivy; 19:35 – Bulharské zlato; 20:05–20:20 
Přestávka; 20:20–20.35 Přednáška Travelhacking; 20:35 – Tamara; 20:50 
– Whiskey Berber; 21:25 – Sibiřský Traverz

Fantastická zvířata a kde je najít
Od 17. 11.  |  Bližší informace o časech a verzích na webu  |  Dobrodružný, 
fantasy  |  USA, Velká Británie  |  133 min  |  Newt Scamander přichází do 
New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská 
sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, 
když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá 
i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové 
epochy kouzelnického světa!  |  Režie: D. Yates  |  Hrají: Eddie Redmayne, 
Colin Farrell, Ron Perlman, Katherine Waterston

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
10., 12., 16., 20. a 30. 11.  |  Pravdivý příběh, válečný  |  Austrálie, USA  
|  15+  |  Film oscarového režiséra M. Gibsona, inspirovaný skutečným pří-
během. Poté, co Japonci zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se D. Doss do 
služby. Z přesvědčení však odmítal nosit zbraň a zabíjet. To, že Doss odmítal 
zbraň, se nesetkávalo s pochopením. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva 
o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt vysoký útes. Vojín Doss se 
odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Snášel jednoho zraněného 
po druhém z útesu do bezpečí. Během 12 hodin, za stálého ostřelování, 
zachránil životy 75 mužů…  |  Režie: M. Gibson  |  Hrají: Andrew Garfi eld, 
Sam Worthington, Vince Vaughn

Hologram pro krále
24., 26. a 29. 11.  |  Drama, komedie  |  Německo, USA  |  97 min  |  
12+  |  Když je americký obchodník vyslán do Saúdské Arábie, aby zde, 
jak doufá, uskutečnil nejlepší obchod svého života, naráží zde na znač-
né kulturní rozdíly. Navzdory počátečnímu překvapení místními zvyky 
a neprůhlednou byrokracií se mu nakonec s pomocí upovídaného taxiká-
ře a krásné saudské doktorky začíná dařit v neznámém světě orientovat.  
|  Režie: T. Tykwer  |  Hrají: Tom Hanks, Alexander Black, Sarita Choudhury

I am Bolt
28. 11.  |  Sportovní dokument  |  160 min  |  Usain Bolt, nejrychlejší muž na 
planetě a jedna z největších hvězd současnosti. ‚Jamajský blesk‘ defi noval 
atletiku, jeho aura však dalece přesahuje oblast sportu. Muž, který se stal 
inspirací pro celé generace, poprvé nechá nahlédnout do svého soukromí 
v dokumentu, který mapuje rok a půl života globální ikony během příprav 
na letní olympiádu v Riu.

Inferno
2., 6., 17. a 27. 11.  |  Thriller, drama  |  USA  |  122 min  |  12+  |  Ve 
snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pou-
ští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se 
Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se 
doktorkou Brooksovou, do které vkládá naděje, že mu pomůže ztracené 
vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je 
provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.  
|  Režie: R. Howard  |  Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy

Instalatér z Tuchlovic
3., 13., 21. a 28. 11.  |  Smutná komedie  |  ČR  |  85 min  |  12+  |  Čtyři-
cetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér, je zručný a poctivý, se vším 
si poradí. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se 
nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která 
mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. 
Luboš má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický 
a společenský život mu uniká mezi prsty.  |  Režie: T. Vorel  |  Hrají: Eva Ho-
lubová, Jakub Kohák, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař, Petr Čtvrtníček

Jack Reacher: Nevracej se
7. 11.  |  Akční, drama  |  USA  |  116 min  |  12+  |  Drsnějších detektivů po 
světě moc nechodí. Jack Reacher má navíc pod kůží vojenský dril, pronikavý 
intelekt a neodolatelnou schopnost z kohokoliv cokoliv vymlátit. Reacher 
nejraději pracuje tam, kde by byl ofi ciální postup příliš zdlouhavý. Jako bý-
valý major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí a vůbec nejra-
ději ty, které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky 
Susan Turnerové ze špionáže.  |  Režie: E. Zwick  |  Hrají: Tom Cruise, Cobie 
Smulders, Robert Knepper

Je to jen konec světa
10. a 22. 11.  |  Drama  |  Kanada, Francie  |  97 min  |  12+  |  Mladý úspěšný 
dramatik se po 12 letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou, 
aby oznámil svou blížící se smrt. Svět kosmopolitního muže je však členům 
rodiny příliš vzdálený a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření 
a naplňujícímu prožití posledních společných chvil.  |  Režie: X. Dolam  |  Hrají:  
Gaspar Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cottilard

Králíci z klobouku
13. 11.  |  Divadelní pohádka  |  50 min  |  Po Kocourku Modroočkovi a Ma-
xipsu Fíkovi přichází Divadlo Špílberg s dalším atraktivním titulem – jevištní 
podobou příběhů dvou králíků – Boba a Bobka. I tentokrát je můžete vidět 
v muzikálové podobě. Osm nových písniček k nim vytvořila dvojice renomova-
ných tvůrců – hudební skladatel Petr Skoumal a textař a básník Pavel Šrut.

Leonadro da Vinci: Génius v Miláně
12. 11.  |  Dokument  |  Itálie  |  90 min  |  Výstava představuje nejznámější 
díla Leonarda da Vinci, detailně si tak budete moct v kině prohlédnout jeho 
obrazy, ale také rukopisy, přírodopisné nákresy, anatomické kresby a my-
tické výjevy. Na závěr dokumentu se vydáte na cestu po samotném Miláně, 
městě které Leonarda inspirovalo a utvářelo. To vše v nejlepší obrazové 
i zvukové kvalitě, díky které si vychutnáte každý detail a budete mít pocit, 
jako byste byli přímo v Miláně.

Lichožrouti
5., 6., 13., 18. a 26. 11.  |  Animovaný  |  ČR  |  83 min  |  LICHOŽROUTI jsou 
malí neviditelní tvorové, kteří mohou za to, že nám lidem z každého páru 
ponožek vždy zůstane jen jedna – ta lichá. Ponožkami se totiž živí! S trochou 
nadsázky se dá říct, že poselství fi lmu zní: „Rodina je nade vše! Drž se té, 
kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to, aby byla dobrá, protože jinou na 
tomhle světě mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT!“  
|  Režie: G. Miklínová

Muž jménem Ove
28. 11.  |  Drama, komedie  |  Švédsko  |  116 min  |  12+  |  Devětapadesá-
tiletý Ove je umíněný a svárlivý muž, který věčně terorizuje své okolí, dokud 
mu do života nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná tragikomedie o stárnutí 
nazvaná Muž jménem Ove je fi lmovou adaptací stejnojmenného knižního 
bestselleru švédského spisovatele Fredrika Backmana.  |  Režie: H. Holm  |  
Hrají: Rolf Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg

Návštěva v pekle aneb Kam čert nemůže…
27. 11.  |  Divadelní pohádka  |  50 min  |  Ve čtyřech pohádkách se dozvíte 
vše, co k čertům neodmyslitelně patří, přísloví a rčení o čertech, v co se 
čerti proměňují, za jaké lidi se převlékají, jaká jídla nejraději jedí, kde na 
zemi přebývají a kam jezdí na svatební cestu (ale čerti se žení málokdy). 
Ale především, jak lidi čerty šidí, ubližují jim, a skoro vždy je napálí. A při-
tom čerti zajišťují ve světě spravedlnost a často lidem pomáhají.  |  Hraje: 
Divadlo Kuba

Nebe a led
21. 11.  |  Dokument  |  Francie  |  89 min  |  Oscarový režisér Luc Jacquet 
ve svém novém celovečerním dokumentu popisuje sérii dobrodružných cest 
francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse za polární kruh, které vedly 
až k objevení a popsání jevu, dnes dobře známého jako „globální oteplo-
vání“. Na příběhu odvážného vědce a jeho přelomového objevu ukazuje 
režisér, jaký dopad může mít chování člověka na budoucnost naší planety.  
|  Režie: L. Jacquet

Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
13. a 27. 11.  |  Animovaný, Rodinný, Dobrodružný, Komedie  |  Španělsko  
|  90 min  |  Zdá se vám klobouk Tada Stonese poněkud známý? Není to 
náhoda. Narodil se jako Tad Jones a stejně jako jeho vzor Indiana, se vydává 
za dobrodružstvím. My jsme mu vystavili nový rodný list a bude se jmenovat 
TAD STONES. Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného 
archeologa poslán na expedici do Peru. S pomocí Jeffa – svého věrného psa, 
neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka Freda, se pokusí 
zachránit bájné Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů.  |  
Český dabing: Kryštof Hádek, Jitka Ježková, Libor Terš

Noční zvířata
24.–26. a 30. 11.  |  Drama, thriller  |  USA  |  115 min  |  15+  |  Noci Noč-
ních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně 
dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný fi lm, 
který je šokující, krutý a velmi intenzívní. Zkoumá onu tenkou a neviditelnou 
hranici, jež vede mezi láskou a nenávistí, po které občas přecházíme všichni, 
a dělá to tak, až z toho mrazí v zádech.  |  Režie: T. Ford  |  Hrají: Amy Adams, 
Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

Obr dobr
26. 11.  |  Dobrodružný, fantasy  |  USA  |  117 min  |  Příběh mladé dívky 
a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou 
cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. 
Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla.  |  Režie: S. Spielberg  
|  Hrají: Rebecca Hall, Mark Rylance, Bill Hader, Ruby Barnhill

Odvrácená strana měsíce
1. a 9. 11.  |  Thriller  |  Německo  |  98 min  |  Napínavý thriller jako moderní 
variace na příběh doktora Jekylla a pana Hyda. Drogový experiment uvolní 
v úspěšném právníkovi potlačované lidské pudy a na povrch se dostane 
jeho odvrácená strana. Z právníka se stane zabiják a ze zabijáka brzy štva-
nec. Film byl natočený podle stejnojmenné a velmi úspěšné knižní předlohy 
a sklidil výborné ohlasy na festivalu v Berlíně.  |  Režie: S. Rick  |  Hrají: 
Moritz Bleibtreu, Jürgen Prochnow, Nora von Waldstatten

Ostravak Ostravski
6., 15. a 23. 11.  |  Komedie  |  ČR  |  90 min  |  12+  |  Jarek Ostravski 
je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on za-
chrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu 
jeho život obrátí naruby. Vedením fi rmy je povýšen z dolu do kanceláře, 
aby se staral o horníky, dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, 
ale především se znásobí jeho kredit u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé 
je vlastně doopravdy…  |  Režie: D. Kočár  |  Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, 
Jitka Smutná, Pavel Kikinčuk

Planetárium
24. a 29. 11.  |  Drama  |  Francie, Belgie  |  110 min  |  12+  |  Paříž, konec 
30. let. Kate a Laura jsou sestry, které provádějí veřejné spiritualistické 
seance, a právě končí svoje světové turné. Upoutají pozornost Andrého, 
vlivného producenta. I přes svůj skeptický pohled si André vyžádá osobní 
seanci. Výsledek ho natolik překvapí, že dívkám umožní bydlet v jeho vile. 
Je pevně rozhodnutý změnit svět kinematografi e, a tak sestry obsadí do 
úplně prvního duchařského fi lmu. Laura však brzy pochopí, že André má 
i postranní úmysly, které se ve víru fi lmování a nových pocitů snadno pře-
hlédnou.  |  Režie: R. Zlotowski  |  Hrají: Natalie Portman, Lily-Rose Melody 
Depp, Emmanuel Salinger

Pohádky pro Emu
10.–12., 17., 18., 27. a 29. 11.  |  Komedie, romantický  |  ČR  |  112 min  
|  Petr pracuje řadu let v Londýně. Zaběhaný rytmus jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, 
která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž 
jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Přesto nedo-
káže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho dcera 
a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který 
byl do padesáti let zvyklý žít sám, převrátí soužití s osmiletou holčičkou 
život doslova vzhůru nohama.  |  Režie: R. Havlík  |  Hrají: Anna Geislerová, 
Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková

Prázdniny v Provence
14. 11.  |  Komedie  |  ČR  |  95 min  |  Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof 
Hádek – režisér Vladimír Michálek je obsadil do rolí tří kamarádů a členů 
hudební skupiny, kteří utečou před svojí manažerkou až do Francie k tetě 
jednoho z nich. Trochu se pofl akují, hodně si užívají a taky potkají krásnou 
a sympatickou dívku, která umí lámat srdce. Každý z velké trojky kámošů je 
jiný. Zavilý hulič marihuany, hláškující fi losof a nesmělý basák dělají všechno 
ve větším, než malém množství.  |  Režie: V. Michálek  |  Hrají: Vojta Kotek, 
Jakub Prachař, Kryštof Hádek, Denisa Pfauserová, Jana Krausová

Příchozí
18., 19., 23., 25. a 26. 11.  |  Drama, mysteriózní  |  USA  |  117 min  |  Když 
po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního 
týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise  – s cílem zjistit, jaké mají 
mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální 
války, Banksová se společně se svým týmem pokouší ve velmi omezeném 
čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude muset přistoupit 
k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud 
celého lidstva.  |  Režie: D. Villeneuve  |  Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker

Rodinný fi lm
14. 11.  |  Drama  |  ČR, Německo, Francie  |  95 min  |  12+  |  Jak se 
vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na 
plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující 
rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně 
dramatická událost?  |  Režie: O. Omerzu  |  Hrají: Karel Roden, Vanda 
Hybnerová, Jenovéfa Boková, Daniel Kadlec, Martin Pechlát

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
4., 5., 11. a 19. 11.  |  Fantasy  |  USA  |  Díky tajemným stopám, které 
Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných 
světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Pe-
regrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost se začnou prohlubovat, jakmile 
Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale 
i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho výjimečná “po-
divnost” může zachránit jeho nové přátele.  |  Režie: T. Burton  |  Hrají: Eva 
Green, Asa Butterfi eld, Chris O’Dowd, Ella Purnell, Allison Janney, Judi Dench

Smlouva s vrahem
7. 11.  |  Drama, komedie  |  Finsko, Velká Británie  |  79 min  |  Jeden 
z nejsvébytnějších fi lmařů A. Kaurismäki proslul jako tvůrce minimalistic-
kých příběhů, v nichž se absurdní tragikomedie prolíná se zasmušilými 
a sociálně laděnými (melo)dramaty. Lakonickou hříčku Smlouva s vrahem, 
kterou režisér natočil v Londýně v angličtině, lze vnímat jako jistý protipól 
k jeho znamenitému, chvílemi ale až mrazivě bezútěšnému dramatu Děvče 
ze sirkárny, vzniklému v témže roce. Její humor těží především z využí-
vání klišé klasických gangsterských fi lmů a osudových romancí.  |  Režie: 
A. Kaurismäki  |  Hrají:

Sully: Zázrak na řece Hudson
1. 11.  |  Drama, životopisný  |  USA  |  96 min  |  V lednu roku 2009 se svět 
stal svědkem „zázraku na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger 
nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson 
a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože veřejnost 
a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, 
probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru.  |  Režie: C. 
Eastwood  |  Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Holt McCallany, 
Jerry Ferrara

Tajný život mazlíčků
12. a 18. 11.  |  Animovaný, dobrodružný  |  USA  |  90 min  |  Co dělají vaši 
čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí 
každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný 
život mazlíčků, stvořenou autory fi lmových hitů Já, padouch a Mimoni.  |  
Režie: Ch. Renaud, Y. Cheney

Tenkrát v ráji
2. a 14. 11.  |  Romantický, dobrodružný  |  ČR, SR  |  99 min  |  Jedno 
lano, jeden cíl… Jedna cesta ke svobodě. Česko-slovenský koprodukční fi lm 
„Tenkrát v ráji“ spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana, volně 
vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho 
druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.  |  Režie: L. Zafranovič, 
P. Pálka, D. Krzywoň  |  Hrají: Vavřinec Hradílek, Vica Kerekeš, Petr Šmíd, Jan 
Budař, Miroslav Etzler, Ondřej Havelka

Teorie tygra
22. 11.  |  Tragikomedie  |  ČR, Slovensko  |  101 min  |  Veterinář Jan už 
toho má dost. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat 
zpět vládu nad svým životem. Tato revolta je ale hodně netradiční. Už jen 
tím, že prvotní inspirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezře-
ním na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává za naplněním jeho snů.  
|  Režie: R. Bajgar  |  Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, 
Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub Kohák

Toni Erdman
30. 11.  |  Drama, komedie  |  Německo, Rakousko  |  163 min  |  12+  |  
Komediální senzace z Cannes o vztahu výstředního otce a ambiciózní dce-
ry, která ohromuje kritiku i diváky. Život učitele Winfrieda uplývá v rutině, 
kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným 
žertovným převlekem. Poté, co mu zemře věrný druh, slepý pes, se Winfried 
rozhodne investovat pozornost do své dcery Ines. Po neúspěšném pokusu 
o kontakt mění strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho 
může docílit jeho neforemné alter-ego, německý ambasador a životní kouč 
Toni Erdmann.  |  Režie: M. Ade  |  Hrají: Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
Lucy Russell, Vlad Ivanov

Trollové
5., 6., 12. a 19. 11.  |  Animovaný  |  USA  |  92 min  |  Trollové jsou 
vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec 
a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž my-
slí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. 
Z bergenských spárů se podaří uniknout i dvěma Trollům, princezně Poppy 
a Větvíkovi. A právě na těchto dvou hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly 
z bergenských spárů.  |  Režie: M. Mitchell, W. Dohrn

Zúčtování
3., 4., 7. a 16. 11.  |  Drama  |  USA  |  128 min  |  12+  |  Christian je 
matematický génius, který má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod zá-
stěrkou maloměstské účetní kanceláře pracuje jako nezávislý účetní pro 
několik nejnebezpečnějších zločineckých organizací na světě. S postupným 
stahováním smyčky za strany oddělení pro boj s organizovaným zločinem, 
Christian přijme legálního klienta: dobře zavedenou společnost zabývající 
se robotikou, ve které účetní zjistila nesrovnalosti ve výši miliónů dolarů. 
Ale s tím, jak Christian rozkrývá účetní záznamy a přibližuje se k odhalení 
pravdy, začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých.  |  Režie: G. O’Connor  |  
Hrají: Anna Kendrick, J.K. Simmons, Ben Affl eck

CDF – Kouzelník Mr. Dron – dokumentarista Petr Krejčí 

9. 11.  |  Pilotním televizním projektem Petra Krejčího, v němž použil nejmo-
dernější techniku včetně bravurně ovládaných dronů, byl obrazově výpravný 
dokument Pálavská exotika natočený v rámci televizního pořadu Nedej se 
(2014). Pohledem z ptačí perspektivy snímek netradičním způsobem před-
stavil jeden z fenoménů české krajiny a zároveň režisérovi otevřel cestu ke 
vzniku cyklu Krajinou domova.

CDF – Hledání osobité tvorby – producent Tomáš Hrubý 

23. 11.  |  Nutprodukce je jednou z několika českých společností, která vyvíjí 
a produkuje výrazná fi lmová díla. Produkovala např. dokumenty Pevnost, 
Lovu Zdar, Gottland či Velká noc. Jak hodnotí Tomáš Hrubý – ředitel a majitel 
fi rmy, která o sobě říká: „Zajímá nás tvorba, která je inovativní, osobitá 
a univerzální.“ – českou kinematografi i?

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLEDUJTE NA WEBU KINA
ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA
www.kinodukla.cz
www.facebook.com/KinoDukla
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