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sobota 27. a neděle 28. února 
v 17 a v 19.30 hodin /E
Trable v ráji 
Vypadá jako ráj, ale je to peklo 

aneb když si čtyři páry v různé fázi 
rozkladu vyberou pobyt na exotic-
kém ostrově jako lék na manželskou 
krizi.

Bijásek - kino Dukla 
promítá dětem

sobota 6. a neděle 7. února 
v 15.30 hodin /R
Sobík Niko
Dobrodružný animovaný fi lm pro 

celou rodinu o malém sobíkovi Ni-
kovi, snícím o tom, že se stane lé-
tajícím sobem, který dětem přináší 
dárky.

sobota 13. a neděle 14. února 
v 15.30 hodin
Astro Boy
Klasická retro animace smíchaná se 

superhrdinským fi lmem vypráví pří-
běh robota, který se na útěku smiřu-
je se svým otcem, aby zachránil svět. 

sobota 13. a neděle 14. února 
v 17 hodin /E
Vánoční koleda
Příběh podle proslulé povídky 

Charlese Dickense vypráví o Vydři-
grošovi, kterého duchové vezmou na 
cestu, na níž musí otevřít své srdce.

sobota 20. a neděle 21. února 
v 15.30 /R
Lovci draků
Připravte se na průzkum ostrovů, 

kde číhá nebezpečí, na seznámení se 
statečnými hrdiny a nejrychlejší běh 
svého života - ti draci jsou fakt velcí.

sobota 27. a neděle 28. února 
v 15.30 hodin /R
Zataženo, občas trakaře
Hamburgery prší a špagetové tor-

nádo útočí v animovaném rodinném 
snímku kombinujícím kulinářské zá-
žitky s katastrofi ckým žánrem.

Bio Ráj - kino Dukla 
promítá seniorům

středa 3. února 
v 10 hodin /E
Líbáš jako Bůh
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva 

Holubová, Roman Vojtek a Martha 
Issová v české komedii o muži mezi 
dvěma ženami a ženě mezi dvěma 
muži.

středa 10. února 
v 10 hodin /E
Andělé a démoni
Ve fi lmu podle bestselleru Dana 

Browna ztvárňuje Tom Hanks roli 
odborníka na religionistiku, zjišťu-
jícího, že starobylé síly se nezastaví 
před ničím.

středa 17. února 
v 10 hodin /E
Dobře placená procházka
Hudba překrásná a skvělí herci ve 

fi lmové verzi jazzové opery Suchého 
a Šlitra, kterou v kulisách Národního 
divadla režíroval Miloš Forman.

středa 24. února 
v 10 hodin /E
Julie a Julia
Než se stala kuchařskou legendou, 

byla jen obyčejnou ženou a podob-

ně její jmenovkyně byla jen úřednicí, 
než začala psát svůj blog o vaření. 

Artkino Edison
čtvrtek 11. a pátek 12. února 
v 19.30 hodin /E
Zažít Woodstock
Legendární hudební festival začí-

ná, ale za slastí z muziky, LSD a ma-
rihuany se skrývá nejedno rodinné 
drama - trauma chlupatých dětí kvě-
tin.

čtvrtek 18. a pátek 19. února 
v 19.30 hodin /E
Admirál
Historické válečné a romantické 

drama líčí milostný příběh bílého 
admirála Kolčaka na pozadí sibiř-
ských bitev kruté občanské války s 
bolševiky.

čtvrtek 25. a pátek 26. února 
v 19.30 hodin /E
Hranice ovládání 
Melancholická, meditativní, mys-

teriózní gangsterka Jima Jarmusche 
o osamělém nájemném zabijákovi, 
který musí jen dokončit svoji práci.

Filmový klub v kině Dukla

pondělí 1. února 
v 19.30 hodin /E
Miloš Forman: Co tě nezabije…
Dokumentární fi lm přibližuje ži-

votní peripetie českého a americké-
ho režiséra Miloše Formana, je vy-
znáním svobodě člověka i umělecké 
práce.

pondělí 8. února 
v 19.30 /E
Karel Zeman 100
K stému výročí narození fenome-

nálního režiséra Karla Zemana uvá-
díme pásmo jeho krátkých, animo-
vaných a loutkových fi lmů nejen pro 
dospělé.

pondělí 15. února 
v 19.30 hodin /E
La Bohème
Čarovně krásná Pucciniho operní 

hudba kouzlí s kamerou ve slavném 
příběhu lásky básníka k něžné Mimi 
v kulisách pařížského Montmartru.

pondělí 22. února 
v 19.30 hodin /E
Ricky
Když obyčejná žena potká obyčej-

ného muže, stane se něco úžasného, 
zázračného, a z příběhu lásky se na-
rodí mimořádné dítě - Ricky.

Akce v kině Dukla 
/ Ozvěny Ekofi lmu

středa 3. února 
v 19 hodin /E
Monsanto, Váš velký bratr v pod-

nikání
Drsný mechanismus moderní eko-

nomiky a globalizace v případové 
studii.

Režie: Marie-Monique Robin, 
Francie, Kanada, Německo, český 
komentář, 109 min.

Ekozločiny: zabijáci ozónu
Film popisuje ničení ochranné 

ozónové vrstvy v atmosféře Země. 
Po skončení fi lmu následuje beseda 
se zástupcem sdružení Arnika.

Režie: Heinz Greuling, Th omas 
Weidenbach, Německo, české titul-
ky, 52 min.

do 7. 2.
GENERA CE Z - POZITIVNÍ 
DEZORIENTACE
Výstava představí vybrané předsta-

vitele současné generace 30tiletých 
malířů. Laďa Gažiová, Martin Krajc, 
Jitka Mikulicová, Miroslav Polách, 
Conrad Armstrong. Kurátory výsta-
vy jsou K. Babíček a A. Seifert.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

do 10. 2.
ZAKA RPATSKÁ UKRA JINA
Čtyři dobrodruzi se vydali na 

vlastní pěst do Zakarpatí. Svět ko-
lem sebe pozorovali přes hledáček 
fotoaparátu. Své zážitky, poznatky a 
dojmy z měsíční anabáze s batohem 
na zádech shrnuli do velké putovní 
výstavy fotografi í, kterou si lze pro-
hlédnout před kongresovým sálem v 
budově B.

Krajský úřad, Žižkova 57

do 10. 2.
Fotografi cká výstava 
ŽIVOT V KONGU
VRA K BAR, Centrum prevence, 

sídliště U Pivovaru

do 14. 2.
ALÉN DIVIŠ
Výstava prezentuje dílo českého 

umělce první poloviny 20. století. 
Jeho existenciálně expresivní malba 
je jedním z nejvýznamnějších čes-
kých přínosů modernímu světovému 
umění.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 19. 2.
VÝTVARNÁ KA TEDRA  
PF ČESKÉ BUDĚJOVICE
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 19.2.
AMNESTY INTERNATIONAL 
před rokem 1989
Výstava dává nahlédnout do obdo-

bí, ve kterém byla v bývalém Česko-
slovensku porušována lidská práva a 
jejich obránci byli zatýkáni. Jednu z 
podob boje za svobodu v naší zemi 
tak přiblíží příběhy Dany Němcové, 
Petra Uhla, Ivana Martina Jirouse, 
Václava Jirouse, Václava Havla a dal-
ších. 

Městská knihovna, Hluboká 1

do 19. 2. 
KONGO VE VÁLCE 
- AMNESTY INTERNATIONAL  
- Barbora  Žáčková
Výstava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 27. 2. 
ORNAMENT A MODERNA
Josef Hoff mann 1870 - 1956.
Výstava prezentuje dílo architekta 

a designéra v jeho plné šíři: od Hoff -
mannových tvůrčích prvopočátků, 
přes slavnou dobu tzv. „Vídeňských 
dílen“ pod jeho vedením, nejvý-
znamnější architektonické projekty 
(sanatorium v Purkersdorfu, palác 
Stocklet, vila Primavesi) až po dopo-
sud opomíjené projekty po 1. světo-
vé válce.

Výstava také přibližuje osud Josefa 
Hoff manna a jeho dílo i po 2. světo-
vé válce.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 28. 2. 
JIŘÍ NOVÁČEK 
- BENEDIKTINI 
„GRA DUS AD DEUM“
Fotografi cký dokument komunity 

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava.

čtvrtek 4. února 
v 17 hodin /E
Home
Velkolepá výprava do padesáti ze-

mí, provázená slovem Zdeňka Svěrá-
ka,  je ódou na krásy a jemnou har-
monii naší planety.

Režie: Yann Arthus-Bertrand, Fran-
cie, český komentář, 114 min.

čtvrtek 4. února 
v 19 hodin /E
Modré zlato: světové vodní války 
Války budoucnosti se budou vést o 

vodu.
Režie: Sam Nizzo, USA, české ti-

tulky, 90 min.

Bhútán - hledání štěstí 
Říká se, že na Zemi hřmícího draka 

zapomněli lidé, ale nikdy ne bohové. 
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 

slovensky, 33 min. 

Komu patří moře? Zápas o po-
slední zdroje 

Obrovské zásobárny surovin – zla-
ta, mědi, ropy a plynu - pod hladi-
nou oceánu mohou stát na začátku 
světového konfl iktu.

Režie: Sarah Zierul, Německo, čes-
ké titulky, 50 min.

pátek 5. února 
v 17 hodin /E
Architekt odpadu
Pozoruhodný celovečerní doku-

ment o slavném architektovi, který 
staví domy z pneumatik, plechovek 
od piva a skleněných lahví.

Režie: Oliver Hodge, Velká Britá-
nie, české titulky, 85 min.  

pátek 5. února 
v 19 hodin /E
QUARKS a spol.: akrobati 
ve vzduchu – fantastické 
dovednosti ptáků
Ptáci mají svůj vlastní GPS zabu-

dovaný v zobáku a 7.500 kilometrů 
uletí bez mezipřistání.

Režie: Daniel Harbecke, Německo, 
české titulky, 45 min.

Požehnaný hnůj 
- neobyčejný příběh hovínka
Bílé tváře japonských gejš jsou na-

třeny čisticím práškem ze slavičího 
trusu - skvělý populárně-vědecký do-
kument o využití trusu zvířat.    

Režie: Th ierry Berrod, Quincy 
Russell, Francie, české titulky, 52 
min. 

Cesta do budoucnosti
Píše se rok 2055 a my se ocitáme v 

archivu lidstva v Antarktidě. Snímek 
nominovaný na Oscara.

Režie: Franny Armstrong, Velká 
Británie 2009, české titulky, 89 min.   

Kinosál Edison – E, kinosál Re-
form - R


