
Promítáme
i ve 3D!

01 19:30 E  |  Tohle je náš svět  |  90 Kč  |  ČT

 PONDĚLÍ 20:00 R  |  Než jsem tě poznala  |  100 Kč  |  ČT

02 19:30 E  |  Julieta  |  100 Kč  |  ČT

 ÚTERÝ 20:00 R  |  Teorie tygra  |  80 Kč  |  OR

03 19:30 E  |  Podfukáři 2  |  90 Kč  |  ČT

 STŘEDA 20:00 R  |  Učitelka  |  120 Kč  |  OR

 17:00 E  |  Belmondo  |  80 Kč  |  ČT 04 17:30 R  |  Hra peněz  |  100 Kč  |  ČT

 ČTVRTEK 19:30 E  |  Za láskou vzhůru  |  100 Kč  |  ČT   premiéra 
 20:00 R  |  Sebevražedný oddíl   |  130 Kč  |  ČD   3D   premiéra 

 17:00 E  |  Matky na tahu  |  110 Kč  |  ČT05 17:30 R  |  Krotitelé duchů  |  150 Kč  |  ČD   3D 
 PÁTEK 19:30 E  |  Sebevražedný oddíl   |  110 Kč  |  ČT 

 20:00 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 15:00 E  |  Alenka v říši divů: Za zrcadlem  |  100 Kč Kč  |  ČD06 15:30 R  |  Doba ledová: Mamutí drcnutí  |  120 Kč, děti 100 Kč  |  ČD  

 SOBOTA 17:00 E  |  Jason Bourne  |  120 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Krotitelé duchů  |  130 Kč  |  ČD

 19:30 E  |  Sebevražedný oddíl   |  110 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Než jsem tě poznala  |  100 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Hledá se Dory  |  100 Kč  |  ČD  07 15:30 R  |  Doba ledová: Mamutí drcnutí  |  120 Kč, děti 100 Kč  |  ČD  

 NEDĚLE   17:00 E  |  Matky na tahu  |  110 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 19:30 E  |  Za láskou vzhůru  |  100 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Učitelka  |  120 Kč  |  OR

08 19:30 E  |  Bůh Ti žehnej Ozzy Osbourne  |  100 Kč  |  ČT

 PONDĚLÍ 20:00 R  |  Terminátor  |  100 Kč  |  ČT

09 19:30 E  |  Belgica  |  100 Kč  |  ČT

 ÚTERÝ 20:00 R  |  Krotitelé duchů  |  130 Kč  |  ČT

10 19:30 E  |  Mike a Dave sháněj holku  |  100 Kč  |  ČT 

 STŘEDA 20:00 R  |  Sebevražedný oddíl   |  110 Kč  |  ČT

 17:00 R  |  Tajný život mazlíčků  |  150 Kč, děti 130 Kč11   ČD   3D   premiéra   
 ČTVRTEK 17:30 E  |  Nejkrásnější den  |  110 Kč  |  ČD   premiéra 
 19:30 R  |  Legenda o Tarzanovi  |  110 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Komorná  |  90 Kč  |  ČT   premiéra 

 17:00 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  12 17:30 E  |  Matky na tahu  |  110 Kč  |  ČT

 PÁTEK 19:30 R  |  Než jsem tě poznala  |  100 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Zhasni a zemřeš  |  110 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Hledá se Dory  |  100 Kč  |  ČD  13 15:30 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  

 SOBOTA 17:00 E  |  Sebevražedný oddíl   |  110 Kč  |  ČD

 17:30 R  |  Učitelka  |  120 Kč  |  OR

 19:30 E  |  Jason Bourne  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 15:00 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  14 15:30 E  |  Heidi, děvčátko z hor  |  90 Kč  |  ČD  

 NEDĚLE   17:00 R  |  Krotitelé duchů  |  130 Kč  |  ČD

 17:30 E  |  Za láskou vzhůru  |  100 Kč  |  ČT

 19:30 R  |  Florencie a galerie Uffi zi  |  190 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  V zajetí démonů 2  |  90 Kč  |  ČT

15 19:30 E  |  Nejkrásnější den  |  110 Kč  |  ČD

 PONDĚLÍ 20:00 R  |  Barbar Conan  |  100 Kč  |  ČT

16 19:30 E  |  Tohle je náš svět  |  90 Kč  |  ČT

 ÚTERÝ 20:00 R  |  Lucie: Příběh jedný kapely  |  110 Kč  |  OR

17 19:30 R  |  Hra peněz  |  100 Kč  |  ČT

 STŘEDA 20:00 E  |  Očista: Volební rok  |  100 Kč  |  ČT

18 17:00 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD   3D  
 ČTVRTEK 17:30 E  |  Učitelka  |  120 Kč  |  OR

 19:30 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  140 Kč  |  ČT   3D   premiéra 
 20:00 E  |  Mělčiny  |  130 Kč  |  ČT

 17:00 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  19 17:30 E  |  Týpci a zbraně  |  110 Kč  |  ČT

 PÁTEK 19:30 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Mělčiny  |  130 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Kniha džunglí  |  80 Kč  |  ČD  20 15:30 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  

 SOBOTA 17:00 E  |  Mělčiny  |  130 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 19:30 E  |  Týpci a zbraně  |  110 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Doba ledová: Mamutí drcnutí  |  120 Kč, děti 100 Kč  |  ČD  21 15:30 R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  

 NEDĚLE   17:00 E  |  Než jsem tě poznala  |  100 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 19:30 E  |  Julieta  |  100 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Sebevražedný oddíl   |  130 Kč  |  ČD   3D 

 17:30 R  |  Jason Bourne  |  110 Kč  |  ČT22 19:30 E  |  Nejkrásnější den  |  110 Kč  |  ČD

 PONDĚLÍ 20:00 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 17:30 R  |  Učitelka  |  120 Kč  |  OR23 19:30 E  |  Matky na tahu  |  110 Kč  |  ČT

 ÚTERÝ 20:00 R  |  Krotitelé duchů  |  130 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Teorie tygra  |  80 Kč  |  OR 24 19:30 E  |  Sebevražedný oddíl   |  110 Kč  |  ČT

 STŘEDA 20:00 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 17:00 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  25 17:30 E  |  Tohle je náš svět  |  90 Kč  |  ČT

 ČTVRTEK 19:30 R  |  Ben Hur  |  120 Kč  |  ČT   premiéra 
 20:00 E  |  Božská Florence  |  120 Kč  |  ČT   premiéra 

 17:00 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  26 17:30 E  |  Božská Florence  |  120 Kč  |  ČT

 PÁTEK 19:30 R  |  Ben Hur  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  27 15:30 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  

 SOBOTA 17:00 E  |  Mělčiny  |  130 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  120 Kč  |  ČT

 19:30 E  |  Božská Florence  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Ben Hur  |  120 Kč  |  ČT

 15:00 E  |  Heidi, děvčátko z hor  |  90 Kč  |  ČD  28 15:30 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  

 NEDĚLE   17:00 E  |  Týpci a zbraně  |  110 Kč  |  ČT

 17:30 R  |  Božská Florence  |  120 Kč  |  ČT

 19:30 E  |  Jason Bourne  |  110 Kč  |  ČT

 20:00 R  |  Star Trek: Do neznáma  |  140 Kč  |  ČT   3D 

 17:00 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  29 17:30 E  |  Líná zátoka  |  90 Kč  |  ČT

 PONDĚLÍ 19:30 R  |  Sezn@mka  |  110 Kč  |  OR

 20:00 E  |  Julieta  |  100 Kč  |  ČT

 17:00 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  30 17:30 E  |  Komorná  |  90 Kč  |  ČT

 ÚTERÝ 19:30 R  |  Božská Florence  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Než jsem tě poznala  |  100 Kč  |  ČT

 17:00 R  |  Strašidla  |  130 Kč  |  OR  31 17:30 E  |  Za láskou vzhůru  |  100 Kč  |  ČT

 STŘEDA 19:30 R  |  Ben Hur  |  120 Kč  |  ČT

 20:00 E  |  Černé duše  |  100 Kč  |  ČT

Kino Dukla – vaše domácí kino
Jihlava, Jana Masaryka 20

SRPEN 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 pondělí  
|  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:
Tajný život 
mazlíčků

 www.facebook.com/KinoDukla

R  |  Tajný život mazlíčků  |  150 Kč, děti 130 Kč

R  |  život mazlíčků Tajný íčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |    |  130 Kč, dět ČD  

R  |  Tajný život mazlíčků 130 KčKč, děti 110 Kč  |   |  1 ČD  

R  |  R  |  R Tajný život mazlíčkůTajný život mazlíč   130  |  130300 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  
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Kultovka!

Kultovka!

Kapela Lucie

Nepřehlédněte

Nepřehlédněte
Diváci od 65 let
za polovinu !

Diváci od 65 let
za polovinu !

E  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, dětěti 110 Kč  |  ČD  

R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD  

R  |  Tajný život mazlíčků  |  130 Kč, děti 110 Kč  |  ČD   



Alenka v říši divů: Za zrcadlem
6. 8.  |  Animovaný, dobrodružný  |  USA  |  113 min  |  Alenka se ujala 
řemesla po svém otci a strávila několik let na divokých vlnách světových 
oceánů jako mořeplavkyně. Po návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, 
skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá 
se starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem 
Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem.  |  Režie: J. Bobin/ Hrají: Mia Wasikowska, 
Johnny Depp, Anne Hathaway, Matt Lucas, Helena Bonham Carter 

Barbar Conan
15. 8.  |  Akční, fantasy  |  USA  |  129 min  |  Příběh Barbara Conana začíná 
v době, kdy byl ještě chlapec a kdy válečníci v čele s Thulsou Soudcem 
vyvraždili nejen jeho rodinu, ale i celou vesnici. Conana samotného odvlekli 
do otroctví. Odtud pramení jeho nenávist vůči Thulsovi. Z otroctví je Conan 
vykoupen, stává se gladiátorem a učí se bojovému umění od těch nejlepších 
válečníků. Když je z otroctví propuštěn, začíná jeho dlouhá pouť za pomstou.   
|  Režie: J. Milius  |  Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von 
Sydow, Sandahl Bergman 

Belgica
9. 8.  |  Drama  |  Belgie  |  127 min  |  Belgica je příběh dvou bratrů: 
charismatického a temperamentního Franka – manžela, otce a nevyléčitel-
ného sukničkáře – a jeho ambiciózního, ale nezkušeného bratra Joa, který 
je majitelem baru zvaného Belgica. Stanou se obchodními partnery a rychle 
promění Belgicu v místo plné skvělé hudby, krásných lidí a nezřízené zába-
vy – dokud nezjistí, že vést takový podnik je náročnější než čekali, a jejich 
vztahy a osobní život tím začnou trpět.   |  Režie: F. van Groeningen   |  Hrají: 
Stef Aerts, Tom Vermier, Dominique Van Malder 

Belmondo
4. 8.  |  Dokumentární  |  Francie  |  87 min  |  V jedinečném celovečerním 
portrétu BELMONDO se legendární “Bebel” vrací na místa, kde vznikaly jeho 
nejslavnější fi lmy. Spolu s ním a jeho synem Paulem navštívíme Rio de Janei-
ro, Paříž, Řím a francouzskou Rivieru.   |  Režie: R. Mardon  |  Hrají: Jean-Paul 
Belmondo, Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Dujardin

Ben-Hur
25.–27. a 31. 8.  |  Dobrodružný  |  USA  |  15+  |  Příběh Ben-Hura, potomka 
významného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, 
vysoce postavený příslušník římské armády, ho křivě obviní ze zrady. Jeho 
rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám je odsouzen 
k doživotním galejím. Po třech letech strávených na moři se Ben-Hur vrací 
do vlasti s jedinou myšlenkou - pomstít se za všechna příkoří. Vyzve jej 
proto na souboj v závodech čtyřspřežím, aby dokázal, že pravda a vítězství 
stojí na jeho straně.  |  Režie: T. Bekmambetov  |  Hrají: Jack Huston, Morgan 
Freeman, Toby Kebbell, Nazanin Boniadi

Božská Florence
25.–28. a 30. 8.  |  Komedie  |  Velká Británie  |  PREMIÉRA  |  Meryl Streep 
v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její hu-
dební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhod-
ne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer 
Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, 
nyní čelí obtížné výzvě.  |  Režie: S. Frears  |  Hrají: Meryl Streep, Hugh Grant, 
Nina Arianda, Rebecca Ferguson

Bůh Ti žehnej Ozzy Osbourne
8. 8.  |  Dokument  |  Velká Británie  |  96 min  |  Unikátní portrét legendární-
ho zpěváka mapující jeho nejtemnější období a cestu zpět na vrchol. Autoři 
tohoto fi lmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy Osbournem. Skoro 
všichni přežili.  |  Režie: Mike Fleiss, Mike Piscitelli  |  Hrají: Ozzy Osbourne, 
Tommy Lee, Paul McCartney, Henry Rollins, Kelly Osbourne

Černé duše
31. 8.  |  Drama, krimi  |  Itálie, Francie  |  103 min  |  15+  |  Příběh tří bratrů 
z kalábrijské zločinecké rodiny je tlumenou moralitou inspirovanou skuteč-
nými událostmi. Překupník drog Luigi, podnikatel Rocco a excentrický pasák 
koz Luciano se dostanou do problémů poté, co se Lucianův syn a příslušník 
ztracené generace Leo kvůli banálnímu sporu dopustí aktu zastrašování 
v baru spravovaném klanem rivalů. Z drobné neshody vyklíčí konfl ikt, který 
má ve výsledku rozměry antické tragédie.  |  Režie: F. Munzi/ Hrají: Marco 
Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane

Doba ledová: Mamutí drcnutí
6., 7. a 21. 8.  |  Animovaná komedie  |  USA  |  V pátém dílu jedné z nej-
populárnějších animovaných fi lmových sérií opět potkáváme všechny staré 
známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová událost roku a s ní mamuti 
Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo 
vačičáci Crash a Eddie. Samozřejmě – ten nejdůležitější, veverčák Scrat.  |  
Režie: M. Thurmeier, G. T. Chu

Florencie a galerie Uffi zi
14. 8.  |  Dokument  |  Itálie  |  85 min  |  Tento dokument vezme diváky 
na fascinující cestu do města, které bylo kolébkou italské renesance. Pro-
střednictvím nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Miche-
langelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující zážitek 
ze samotné Florencie. Za jediný večer v kině stihnete navštívit 10 muzeí 
a prohlédnout si na 150 světových uměleckých děl.  |  Režie: L. Viotto

Heidi, děvčátko z hor
14. a 28. 8.  |  Rodinný, dobrodružný  |  Německo, Švýcarsko  |  105 min  
|  Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny společně s kama-
rádem Peterem při hlídání stáda koz a užívání si svobody švýcarských Alp, 
kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je náhle 
konec, když je převezena tetou Dete do Frankufurtu nad Mohanem, kde má 
dělat společnost nemocné dívce Kláře z bohaté rodiny. Dívky se sice ska-
marádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je příliš velký...  |  
Režie: A. Gsponer  |  Hrají: Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi, Isabelle 
Ottmann 

Hledá se Dory
7. a 13. 8.  |  Animovaný, dobrodružný  |  USA  |  90 min  |  Na stříbrná plátna 
se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém 
útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že 
kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na 
strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária 
v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové.  |  Režie: A. Stanton

Hra peněz
4. a 17. 8.  |  Drama, thriller  |  USA  |  95 min  |  12+  |  Napínavý thriller se 
odvíjí v reálném čase, kdy se moderátor fi nančního televizního pořadu Lee 
a jeho producentka Patty ocitají ve výbušné situaci poté, co kontrolu nad 
studiem převezme rozzlobený fi nančník, jenž přišel o majetek. V průběhu 
napínavého střetu, vysílaného televizí live, jsou nuceni pustit se do boje 
nejen s útočníkem, ale i s časem, aby rozpletli konspiraci, ukrývající se na 
pozadí globálních obchodních trhů.  |  Režie: J. Foster  |  Hrají: Julia Roberts, 
George Clooney, Dominic West, Jack O‘Connell

Jason Bourne
6., 13., 22. a 28. 8.  |  Thriller  |  USA  |  117 min  |  Jason Bourne už po-
skládal skoro všechny střípky své minulosti. Chce hodit vše za hlavu. Z toho 
ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá agentka Nicky, která mu připomene, že 
na ty nejpalčivější otázky odpovědi nedostal. Když ho pak málem dostane 
nájemný zabiják, pustí se znovu do boje s Agenturou. Bourne se ocitá na 
staré známé horké půdě, kde nemůže věřit nikomu a ničemu a kde přežití 
vyžaduje, aby si vzpomněl na to, co se naučil v programu, který díky němu 
skončil.  |  Režie: P. Greengrass/ Hrají: Matt Damon, Alicia Vikander, Julia 
Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassell

Julieta
2. a 21. a 29. 8.  |  Drama  |  Španělsko  |  Drama Julieta je o zoufalé snaze 
matky přežít v nejistotě. Vypráví o osudu, komplexu viny a nepochopitel-
ných tajemstvích, jež nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme 
ze svých životů, jakoby nic neznamenali, jakoby neexistovali. Julieta žije 
sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě za-
sáhl osud. Po smrti Julietina manžela prožívají nejhorší období. Obě trpí 
a jejich tichá bolest je časem odcizuje.  |  Režie: P. Almodóvar/ Hrají: Adriana 
Ugarte, Michelle Jenner, Rossy de Palma

Komorná
11. a 30. 8.  |  Drama  |  Jižní Korea  |  145 min  |  Šlechtična Hideko žije 
v ústraní se svým strýcem a poručníkem. Chlípný strýc ji vychovává přísnou 
rukou a čeká, až dospěje, aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. 
V domě se však objevuje podvodník, který zosnuje příchod mladé komorné, 
ve skutečnosti chudé kapsářky, která mu má pomoci Hideko svést. Dobře 
promyšlený plán ale začíná hatit vášeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. 
Brzy navíc přestává být jasné, kdo koho podvádí.  |  Režie: P. Chan-Wook/ 
Hrají:  Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo

Krotitelé duchů
5., 6., 9., 14. a 23. 8.  |  Akční, komedie  |  USA  |  117 min  |  Třicet let poté, 
co diváky uchvátil původní fi lm, se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela 
nové podobě představili současné divácké generaci. Připravte se na letní 
podívanou, během které společně zachrání svět!   |  Režie: P. Feig  |  Hrají: 
Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones

Kniha džunglí
20. 8.  |  Dobrodružný  |  USA  |  106 min  |  Mauglí je člověčí mládě vychova-
né v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, 
jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá 
jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj do-
mov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání.  |  Režie: J. Favreau 

Legenda o Tarzanovi
11. 8.  |  Dobrodružný, akční  |  USA  |  110 min  |  Již mnoho let uplynulo 
od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké džungli za život bohatého Johna 
Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milované manželky Jane. Nyní 
je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že 
má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty 
belgického kapitána Leona Roma. Ale lidé stojící za vražedným spiknutím 
vůbec netuší, s kým mají tu čest.  |  Režie: D. Yates  |  Hrají: Alexander 
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Christoph Waltz

Líná zátoka
29. 8.  |  Komedie  |  Francie  |  122 min  |  15+  |  Zdivočelá komedie 
a retro detektivka v jednom. Líná zátoka představí slavné herce ve velmi 
neotřelých hereckých polohách. Zábavná francouzská komedie odehrávající 
se v nádherně nasnímaných exteriérech severní Francie ukazuje, že i Fran-
couzi si umí dělat legraci sami ze sebe.  |  Režie: B. Dumont  |  Hrají: Fabrice 
Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedaschi, Jean-Luc Vincent

Lucie: Příběh jedný kapely
16. 8.  |  Dokumentární  |  ČR  |  89  min  |  30 let spolu, 30 let bez 
sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin 
v celovečerním fi lmu. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jed-
nom z největších českých doku projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nej-
známější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely vypráví 
dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, 
o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují.  |  Režie: D. Sís  |  Hrají: 
David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.CH.

Matky na tahu
5., 7. 12. a 23. 8.  |  Komedie  |  USA  |  Příběh mimořádně úspěšné matky 
prožívající zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému 
stresu na pokraji zhroucení. Když už má všeho až nad hlavu, spojí se s další-
mi dvěma nadmíru přetíženými matkami a na dlouhé cestě za osvobození od 
konvenčních povinností se v jejich čele oddává nespoutané svobodě, zábavě 
a požitkářství nezatíženému mateřskými povinnostmi.   |  Režie: J. Lucas, 
S. Moore  |  Hrají: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Jada Pinkett Smith 

Mělčiny
18.–20. a 27. 8.  |  Akční, sci-fi   |  USA  |  87min  |  12+  |  V napínavém 
thrilleru Mělčiny se Nancy vydává osamoceně surfovat na odlehlé pláži. 
V průběhu surfování je napadena velkým bílým žralokem a zůstane uvěz-
něna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 
metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí. Jedná se 
o Čelisti pro zcela novou generaci diváků.  |  Režie: J. Collet-Serra  |  Hrají: 
Blake Lively

Mike i Dave sháněj holku
10. 8.  |  Komedie  |  USA  |  Katastrofi cká komedie, jež vypráví příběh bra-
trů Mikea a Davea, kteří byli vždy pevně přesvědčení o tom, že jedině oni 
umí rozjet na rodinných setkáních tu pořádnou zábavu. A to ať už se jedná 
o svatby, narozeninové oslavy, pohřby. Ostatní účastníci těchto rodinných 
událostí to rozhodně viděli jinak. Hlavně proto, že příspěvek obou brat-
rů ke společné zábavě končil nějakou naprostou katastrofou: rozsáhlým 
požárem, těžkými zraněními, infarkty, demolicí slavnostní tabule apod.  |  
Režie: J. Szymanski/ Hrají: Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine, Aubrey 
Plaza, Stephen Root

Nejkrásnější den
11., 15. a 22. 8.  |  Komedie, drama  |  Německo  |  113 min  |  Nejlepší 
mejdan je ten poslední. Svérázný, upjatý a ambiciózní pianista Andi se po-
tkává s pohodářem Bennem a zjišťují, že mají jedno společné. Oba třicátníci 
mají na krku diagnózu smrtelné nemoci. Jeden přesvědčí druhého, že mají 
ideální příležitost se vykašlat na jakoukoliv zodpovědnost. Společně utečou 
z hospice s cílem pořádně si užít ty nejbáječnější dny v životě. Napůjčovat 
si peníze nebo nakoupit hromadu věcí na splátky je jednoduše geniální 
nápad, jak přijít rychle k penězům a oba vyrážejí první třídou na fantastický 
výlet po Africe...  |  Režie: F. D. Fitz  |  Hrají: Florian David Fitz, Matthias 
Schweighofer, Rainer Bock, Alexandra Maria Lara

Než jsem tě poznala
1., 6., 12., 21. a 30. 8.  |  Romantický  |  USA  |  110 min  |  12+  |  Louise 
ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele 
Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde o místo. Will zase 
po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu 
nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že 
Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden 
druhého navzájem navždy změní ...  |  Režie: T. F Sharrock/ Hrají: Emilia 
Clarke, Sam Clafl in, Matthew Lewis, Charles Dance

Očista: Volební rok
17. 8.  |  Thriller  |  USA  |  106 min  |  15+  |  Noc očisty je nejoblíbenějším 
obdobím v roce všech úchylů a lidí, kteří mají s někým nevyřízené účty. 
Během dvanácti očistných hodin můžete kohokoliv beztrestně zabít, okrást, 
znásilnit, nebo se naopak stát obětí a nikdo vám nepomůže. Kdo je při tako-
vém běsnění první na ráně? Například senátorka kandidující na prezidentku, 
která sbírá politické body příslibem, že očistu zruší.   |  Režie: J. DeMonaco  
|  Hrají: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson, Edwin Hodge

Podfukáři 2
3. 8.  |  Akční komedie, thriller  |  USA  |  129 min  |  12+  |  Špičkoví iluzionis-
té ze skupiny ČTYŘI JEZDCI se vracejí ve svém druhém dobrodružství, aby 
na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského 
chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.  |  Režie: J. M. 
Chu  |  Hrají: Daniel Radcliffe, Dave Franco, Lizzy Caplan, Michael Caine, 
Morgan Freeman

Sebevražedný oddíl
4.–6., 10., 13., 21. a 24. 8.  |  Akční, fantasy  |  USA  |  118 min  |  Je to 
dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších 
superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte 
je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici, a pošlete je 
porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu.   |  Režie: D. Ayer  |  Hrají: Margot 
Robbie, Cara Delevingne, Joel Kinnaman, Jared Leto, Will Smith 

Sezn@mka
5., 13., 20., 22. a 29. 8.  |  Komedie  |  ČR  |  90 min  |  Adam a Eva měli 
k seznámení ideální podmínky, byli rovnou nazí a bez jakékoliv konku-
rence. Dnes se ale nalezení partnera může stát pěkně tvrdým oříškem. 
Právě všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání při 
trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže oddychová komedie Sezn@
mka, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými zážitky a historkami.  |  Režie: 
Z. Marinovová  |  Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, 
Marie Doležalová, Petr Vondráček, Lukáš Pavlásek

Star Trek: Do neznáma
18.–21., 24., 26.–28. 8.  |  Akční, sci-fi   |  USA  |  12+  |  Za hranice zná-
mého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi Enterprise v pokračování 
legendárního Star Treku.   |  Režie: J. Lin  |  Hrají: Chris Pine, Idris Elba, 
Zachary Quinto, Zoe Saldana 

Strašidla
25.–31. 8.  |  Rodinná pohádková komedie  |  ČR  |  113 min  |  Rodina 
hejkala Huga obývá starou vilu. Strašidelný život, změní vpád úředníka 
Patočky, jež zjistil, že za dům už řádu let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm 
nechce bydlet, protože tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt 
je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když Hugo za 
hejkání nemá mzdu? Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce 
a jejich děti do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků 
bude složitější, než se na první pohled zdálo… Nová rodinná komedie Zdeň-
ka Trošky.  |  Režie: Z. Troška  |  Hrají: Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Matěj 
Hádek, Anna Polívková, Petr Nárožný, Václav Postránecký

Tajný život mazlíčků
11.–14., 18.–19., 20.–21. a 27. 8.  |  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 

Teorie tygra
2. a 24. 8.  |  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

Terminátor
8. 8.  |  Akční, sci-fi , thriller  |  USA, Velká Británie, 1984  |  107 min  |  15+  |  
Terminátor je dnes již považován za naprostou legendu sci-fi  žánru. Vypráví 
příběh o zabijáckém stroji podobném člověku, který je vyslán z roku 2029 
do Los Angeles roku 1984. Jeho úkolem je zabít Sarah Connorovou dřív, 
než přivede na svět syna, který se má později stát vůdcem lidí ve válce 
proti strojům.   |  Režie: J. Cameron  |  Hrají: Arnold Schwarzenegger, Michael 
Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfi eld

Tohle je náš svět 
1., 16. a 25. 8.  |  Drama, komedie  |  USA  |  119 min  |  Hluboko v lesích 
mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec svých šest dětí 
podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný neo-
třelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná 
překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské 
rodiny vystaveny zkouškám našeho světa.  |  Režie: M. Ross  |  Hrají:  Viggo 
Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso

Týpci a zbraně
19., 20. a 28. 8.  |  Komedie  |  USA  |  114 min  |  Film podle skutečné-
ho příběhu dvou přátel, čerstvých dvacátníků žijících během války v Iráku 
v Miami Beach, kteří se rozhodli využít málo známou vládní iniciativu umož-
ňující malým fi rmám ucházet se o zakázky americké armády. Zanedlouho 
vydělávají velké peníze a žijí na vysoké noze. Ale vše jim přeroste přes 
hlavu ve chvíli, kdy se jim podaří získat zakázku za 300 miliónů dolarů na 
dodávky zbraní afghánské armádě – ale později vyjde najevo, že obchod 
nemá vůbec nic společného s americkou vládou.  |  Režie: T. Phillips  |  Hrají: 
Miles Teller, Jonah Hill, Ana de Armas

Učitelka
3., 7., 13., 16. a 23. 8.  |  Drama  |  ČR, SR  |  Zdánlivě empatická a laskavě 
vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za 
účelem osobního obohacení. Z obavy o prospěch svých dětí většina rodi-
čů třídní učitelce podléhá a poskytuje jí různé služby a dárky. Najdou se 
však tři rodiny, které se rozhodnou vzepřít a společně s ředitelkou školy 
se pokusí situaci zvrátit. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle 
charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 
80. let, ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv 
a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočíta-
vost vládnou světem bez ustání.  |  Režie: J. Hřebejk/ Hrají: Zuzana Mauréry, 
Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Richard Labuda

V zajetí démonů 2
14. 8.  |  Horor  |  USA  |  134 min  |  15+   |  Film navazuje na fenomenální 
celosvětový úspěch Wanova fi lmu „V zajetí démonů“, tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašněj-
ších případů paranormálních aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije 
sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.  |  Režie: 
J. Wan/ Hrají: Patrick Wilson, Vera Farmiga

Za láskou vzhůru
4., 7., 14. a 31. 8.  |  Komedie, romantický  |  Francie  |  118 min  |  Jed-
noho večera Diane zazvoní domácí telefon a ona přijme hovor od jistého 
Alexandra, tajemného muže, který našel její mobil. Alexandr je zdvořilý, 
šarmantní a vtipný. Již během telefonního hovoru mezi nimi přeskočí jiskra 
a dohodnou si rande. Jak už to ale bývá, představy jsou někdy lepší než 
skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně podle očekávání… Alexandr 
je v roli vtipného a neuvěřitelně okouzlujícího architekta neodolatelný. Co 
na tom, že ve fi lmu měří jenom metr a půl!   |  Režie: L. Tirard  |  Hrají: Jean 
Dujardin, Virginie Efi ra, Cédric Kahn, Eléa Clair 

Zhasni a zemřeš
12. 8.  |  Horor  |  USA  |  90 min  |  15+  |  Když Rebecca odešla z domova, 
myslela si, že za sebou nechala i své strachy z dětství. Když v době dospí-
vání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není ... a nyní její 
bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné a děsivé události, které kdysi 
vystavovaly zkouškám její příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu se 
objevila děsivá bytost tajemně propojená s její matkou Sophií. Ale tentokrát, 
s tím, jak se Rebecca přibližuje k odhalení pravdy, je třeba si přiznat, že 
životy všech jsou v ohrožení... jakmile se zhasnou světla.  |  Režie: D. F. 
Sandberg/ Hrají: Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke, Emily Alyn Lind
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