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Kino Dukla dětem
sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 15 hodin / R
Kung Fu Panda
Animovaná komedie vypráví pří-

běh ze staré Číny o líné pandičce, jež 
se učí kung-fu, aby uchránila Údolí 
Klidu před zlým sněžným leopar-
dem.

sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
pondělí 4. - středa 6. ledna 
v 17.30 hodin / R
2 Bobule
Pokračování úspěšné českomorav-

ské vinařské komedie, v níž se Kryš-
tof Hádek pouští do vrcholného 
umění výroby slámového vína.

sobota 2. a neděle 3. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
Hodinu nevíš
Co vede člověka k tomu, aby páchal 

zlo - příběh člověka, jehož ve skuteč-
nosti známe jako havlíčkobrodského 
heparinového vraha.

pondělí 4. - středa 6. ledna 
ve 20 hodin / R
Zemský ráj to na pohled
Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Te-

reza Voříšková a Vilma Cibulková v 
mrazivé komedii o tom, jak se v téhle 
zemi dalo žít v sedmdesátých letech.

čtvrtek 7. - neděle 10. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
Muži v říji
 Chytrá česká komedie o velikáš-

ských věcech na malém místě, o vel-
ké politice a citech větších než ma-
lých, o Mistrovství Evropy ve vábení 
jelenů.

sobota 9. a neděle 10. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
2012
Mayský kalendář končí rokem 

2012 v předpovědi apokalypsy ze-
mětřesení, lámání kontinentů a vln 
tsunami, které se převalí i přes nejvy-
ší hory.

pondělí 11. - středa 13. ledna 
v 17.30 hodin / R
Nouzový východ
Drama vyhořelého manželství je 

vhledem do amerického snu, do 
prázdnoty mezi mužem a ženou, Le-
onardem DiCapriem a Kate Winsle-
tovou.

pondělí 11. - středa 13. ledna 
ve 20 hodin / R
Výměna 
Držitelé Oscara, herečka Angelina 

Jolie a režisér Clint Eastwood, jdou 

na dřeň lidských emocí v příběhu že-
ny, jejíž syn není jejím synem.

čtvrtek 14. - sobota 16. ledna 
v 19.30 hodin / E
neděle 17. ledna 
v 17.30 hodin / E
Samec
Touží po něm každá, ale ne každá 

ho může mít... lehounká komedie o 
notorickém svůdníkovi, který si vy-
bírá zkušené a ještě zkušenější part-
nerky.

čtvrtek 14. - neděle 17. ledna 
v 17 a ve 20 hodin / R
pondělí 18. - středa 20. ledna 
ve 20 hodin / R
čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
v 17 hodin / R
pondělí 25. - středa 27. ledna 
v 17 a ve 20 hodin / R
Avatar
Dechberoucí fi lm desetiletí vyprá-

ví příběh ze vzdálené budoucnosti, 
v němž se člověk vtělený do mimo-
zemského těla noří do světa jiné pla-
nety.

pondělí 18. - středa 20. ledna 
v 17 hodin / E
Arthur a Maltazardova pomsta
Odvážný dětský fi lm režiséra Luca 

Bessona líčí Arthurovu výpravu do 
říše Minimojů za vyvolenou princez-
nou v šatech z kvítků růžových. 

pondělí 18. - středa 20. ledna 
v 17.30 hodin / R
Můj život v ruinách
Pro hlavní hrdinku okouzlující ro-

mantické komedie byla láska staro-
věkou historií, než jí horké řecké léto 
konečně nastavilo svoji přívětivou 
tvář.

čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
v 17.30 hodin / E
čtvrtek 21. - neděle 24. ledna 
ve 20 hodin / R
3 sezóny v pekle
Básník Kryštof Hádek žije v oparu 

zničujících romancí, které jsou báječ-
ně opojné jen do chvíle, než do duše 
řízne žiletka komunistické moci.

čtvrtek 28. - neděle 31. ledna 
v 17.30 a ve 20 hodin / R
Love and Dance

Vedení města umožní pronajímat 
prostory kina Dukla zájemcům. 
Pronajímané prostory kina Dukla 
představují : 

a)Reform (velký sál) včetně 
vnitřního vybavení 

b)Edison (malý sál) včetně vnitř-
ního vybavení 

Spolu se sálem má nájemce prá-
vo užívat i prostory vstupu, šatnu a 
sociální zařízení. 

Nájemné za užívání kina Dukla se 
sjednává takto :

a) nájem velkého sálu:  
1000 Kč + příslušná sazba DPH 

dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 
zněném platném ke dni povinnosti 
přiznat daň / 1 hod. (a to i za kaž-
dou započatou hodinu)

b) nájem malého sálu   
700 Kč +  příslušná sazba DPH 

dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 
zněném platném ke dni povinnosti 
přiznat daň / 1 hod. (a to i za kaž-
dou započatou hodinu)

c) nájem celého objektu na jeden 
den 10.000 Kč + příslušná sazba 
DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., 
ve zněném platném ke dni povin-
nosti přiznat daň /1 den 

Sjednané nájemné zahrnuje i 

cenu za užívání zázemí kina (šat-
ny, WC) a cenu za služby spojené 
s užíváním těchto nebytových pro-
stor.  

Výše vstupného v kině Dukla 
Běžná představení
Filmová projekce 2x denně za 

vstupné stanovené distributorem 
fi lmu v max. výši 80 Kč

Představení pro děti
Odpolední  představení pro děti 

za zvýhodněné vstupné 60 Kč

Projekce fi lmového klubu
Představení pro náročnějšího di-

váka,  za zvýhodněné vstupné 40 
Kč pro členy FK

Promítání pro seniory
Představení pro seniory za sníže-

né vstupné 40 Kč

Promítání pro školy
Představení pro školy za zvýhod-

něné vstupné 40 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Sleva 50 % ze stanoveného vstup-

ného distributorem.                    -lm-

Nájem prostor v kině Dukla

Touha tančit se stává touhou milo-
vat ve fi lmu, v němž se mezi rytmem 
a tělem rodí vášeň, která nenávratně 
změní osudy všech hrdinů.

sobota 30. a neděle 31. ledna 
v 17 a v 19.30 hodin / E
Hanebný pancharti
Ve druhé světové válce podle 

Quentina Tarantina vede Brad Pitt  
jednotku židovských bastardů, kteří 
zabíjejí nácky nožem, kulkou i vti-
pem.

sobota 9. a neděle 10. ledna 
v 15 hodin / R
Monstra vs. Vetřelci
Jenom monstrakce zachrání svět 

v animované komedii, která je vele-
vtipnou parodií na žánry sci-fi  a ka-
tastrofi ckých fi lmů pro celou rodinu.

sobota 16. a neděle 17. ledna 
v 15 hodin / R
Alvin a Chipmunkové
Plyšoví hlodavci v čele s Alvinem 

nadělají paseku všude, kam přijdou, 
a když se z nich stanou popové hvěz-
dičky, tak je to s nimi už k nevydrže-
ní.

sobota 23. a neděle 24. ledna 
v 15 hodin / R
Pták Ohnivák
Výpravná pohádka na motivy bratří 

Grimmů vypráví o cestě prince Afro-
na, který zachraňuje milovanou dív-
ku ze spárů nejtemnějšího čaroděje.

VÁNOCE na Masarykově náměstí zahájily vánoční trhy a výzdoba vánočních 
stromků, které nazdobili žáci základních škol a školek v režii Jihlavských listů. 

Foto: Lubomír Maštera


