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úterý 26. a středa 27. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Mama
Španělsko/Kanada 2013, horor, ti-

tulky, cca 100 min.
Pět let Lucas vytrvale hledal malé 

neteře Lilly a Annabel. Obě dívky 
se najatým pátračům podaří najít v 
opuštěné chatě stojící uprostřed hlu-
bokých lesů.

Hrají: Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Javier Botet ad.

Režie: Andres Muschiett i
Přístupný od 15 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 28. až neděle 31. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
Hostitel
USA 2013, sci-fi  thriller, titulky, cca 

125 min.
Film podle románu Hostitel spi-

sovatelky Stephenie Meyer, autorky 
Twilight Ságy.

Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kru-
ger, William Hurt ad.

Režie: Andrew Niccol
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 28. a pátek 29. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Croodsovi  2D
sobota 30. a neděle 31. března / 

17.30 / kinosál Reform
Croodsovi  3D
USA 2013, animovaná komedie, 

český dabing, cca 100 min.
Dobrodružná animovaná komedie 

vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě, která se jmenuje Croodso-
vi.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Mic-
co

Přístupný / Vstupné 125 Kč 
2D/150 Kč 3D

čtvrtek 28. až neděle 31. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Bez doteku
ČR 2013, drama, cca 72 min.
Celovečerní debut nejmladšího 

českého režiséra Matěje Chlupáč-
ka vypráví příběh dospívající dívky 
Jolany, která je předmětem sexuální 
touhy svého nevlastního otce.

Hrají: Tereza Vítů, Marian Roden, 
Petra Lustigová, Kryštof Hádek ad.

Přístupný od 15 let / Vstupné 100 
Kč

čtvrtek 28. a pátek 29. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
G.I.Joe 2: Odveta  2D
sobota 30. a neděle 31. března / 

20.00 / kinosál Reform
G.I.Joe 2: Odveta  3D
USA 2013, akční sci-fi , titulky, cca 

126 min.
Modrá planeta se ocitla na pokraji 

zkázy vinou intrik mocné organizace 
Cobra, která má s G. I. Joe nevyříze-
né účty. Jak moc leží jejím vůdcům v 
žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafi -
novanou lstí ovládnou Bílý dům a z 
Oválné pracovny označí příslušníky 
této jednotky za vlastizrádce a zahájí 
jejich řízenou likvidaci.

Hrají: Channing Tatum, Dwayne 
Johnson, Bruce Willis ad.

Režie: Jan M. Chu
Přístupný od 12 let / Vstupné 125 

Kč 2D/150 Kč 3D

BIJÁSEK 
- kino Dukla promítá dětem 

sobota 2. a neděle 3. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Hledá se Nemo  3D
USA 2013, animovaný/dobrodruž-

ný, český dabing, cca 108 min. 
Film Hledá se Nemo, který byl oce-

něn Oscarem za nejlepší animovaný 
fi lm, se vrací na velké plátno ve for-
mátu 3D.

V českém znění: Ivan Trojan, Bar-
bora Munzarová, Jiří Macháček ad.

Režie: Andrew Stanton
Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 

135 Kč

sobota 9. a neděle 10. března 
/ 15.30 / kinosál Edison
Čtyřlístek ve službách krále
ČR 2013, animovaný fi lm, cca 90 

min.
Nejpopulárnější české postavičky 

poprvé na fi lmovém plátně!
Hlasy namluvili: Ondřej Brzobo-

hatý, Tereza Berbarová, Bohdan Tů-
ma ad.

Režie: Michael Žabka
Vstupné 110 Kč

sobota 16. a neděle 17. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Snížek, bílý kožíšek
Španělsko 2011, rodinný/animo-

vaný, český dabing, cca 90 min.
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná 

bílá gorilka na útěku!
V českém znění: Matouš Ruml, Fi-

lip Švarc, Klára Nováková, Martin 
Stropnický ad.

Režie: Andrés G. Schaer
Vstupné 100 Kč

sobota 23. a neděle 24. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Malý tygr
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

sobota 30. a neděle 31. března 
/ 15.00 / kinosál Edison
Croodsovi  2D
USA 2013, animovaná komedie, 

český dabing, cca 100 min.
Dobrodružná animovaná komedie 

vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě, která se jmenuje Croodso-
vi.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Mic-
co

Vstupné 125 Kč

BIO RÁJ - promítání seniorům 
/ kinosál Edison 

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory, vstupné 50 Kč (na vyžádání 
doložit platným průkazem totožnos-
ti) / ostatní návštěvníci dle vstupné-
ho

středa 6. března / 10.00 / kinosál 
Edison
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy - najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemož-
né: Vivaldiho a populární hudbu, 
serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, 
Éric Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

středa 13. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Babovřesky
ČR 2013, komedie, cca 133 min.
Úsměvná komedie ze života sou-

časné jihočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a komediální nad-
sázkou, tak trochu v duchu Slunce, 
seno sleduje kupící se nedorozumě-
ní a souhry náhod, které pořádně za-
motají hlavu jejím obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková ad.

Režie: Zdeněk Troška
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč

středa 20. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Martin a Venuše
ČR 2013, komedie, cca 102 min.
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, 

druzí z Venuše... aneb ....když hlídá 
táta.

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Bo-
ková, Zuzana Stivínová, Jan Budař 
ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný / Vstupné 110 Kč

středa 27. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Hledá se prezident
ČR 2013, dokument, cca 90 min.
11 kandidátů a desítky hodin ex-

kluzivních záběrů, které nesmíme 
nikomu ukázat. Zatím. Vzniká mi-
mořádný dokumentární fi lm o záku-
lisí prezidentských kampaní.

Režie: Tomáš Kudrna
Přístupný / Vstupné 80 Kč

FILMOVÝ KLUB  v kině Dukla
vstupné pro členy FK 50 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 4. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Obchod pro sebevrahy
Francie/Kanada/Belgie 2012, ani-

movaný muzikál, titulky, cca 79 min.
Představte si, jak to vypadá ve měs-

tě, kde zavládl takový smutek, že 
místní obyvatelé ztratili vůli k živo-
tu. Ve městě, kde je nejlépe prospe-
rujícím obchodem krámek, v němž 
si můžete koupit jed nebo provaz, 
abyste se měli jak sprovodit ze svě-
ta. Jenže jeho majitelka právě povi-
la dalšího potomka - synka, který je 
ztělesněním radosti ze života...

Scénář a režie: Patrice Leconte
Přístupný od 12 let

pondělí 11. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Šanghajské sny
Čína 2005, drama, titulky, cca 113 

min.
Film je příběhem první lásky ode-

hrávájícím se na pozadí čínských re-
forem.

Hrají: Gao Yuanyuan, Li Bin, Yan 
Anlian, Wang Xueyang, Tang Yang 
ad.

Režie: Xiaoshuai Wang
Přístupný od 12 let

pondělí 18. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Stud
VB 2011, drama, titulky, cca 101 

min.
Osamělost, frustrace a sexuální zá-

vislost v plné nahotě.
Hrají: Michael Fassbender, Carey 

Mulliganová, James Badge Dale ad.
Režie: Steve McQueen 
Přístupný od 18 let

čtvrtek 21. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Dva nula
ČR 2012, dokument, cca 108 min.
Humorný, ale především místy až 

šokující dokument s mnoha vulgari-
tami přináší sociologický nástin spe-
cifi cké vrstvy lidí, přesahuje však k 
nelichotivé výpovědi o stavu součas-
né české společnosti.

Režie: Pavel Abrahám
Občan K.
ČR 2012, dokument, cca 72 min.
Skupina dvanácti umělců se vydá-

vá na průzkum tenké hranice osobní 
svobody.

Režie: Michael Romeo Dvořák
Přístupný od 15 let

Pondělí 25. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Touha
Československo 1958, černobílý, 

povídkový, cca 90 min.
Čtyři fi lmové povídky o čtyřech 

ročních dobách a čtyřech obdobích 
života.

Hrají: Jan Jakeš, Václav Babka, Věra 
Bublíková, Vlastimil Brodský ad.

Režie: Vojtěch Jasný
Přístupný

Ostatní akce
středa 20. března / 18:00 - 22:00 
/ kinosál Reform
Expediční kamera
Filmový festival Expediční kame-

ra je celovečerní promítání fi lmů o 
dobrodružství, divoké přírodě, o ex-
trémních zážitcích i sportech.

Life cycles - dokonalý bikerský 
fi lm.

Mazungu - skutečný expediční fi lm 
o sólo prvosjezdu řeky Kongo.

Pam - lezení na 1500 m vysoké stě-
ně v Grónsku.

V kůži vlka po stopách Džingischá-
na - na koni z Mongolska přes Střed-
ní Asii do Evropy.

Nejdelší cesta - kolik km se dá pěš-
ky ujít v Číně?

Odkud není návratu - ne všechny 
expediční fi lmy musí skončit dobře.

S Jihlavskými listy za pohádkou
10. března 2013 - Aprílové 
dobrodružství
Už jste si někdy hráli s počasím? 

Tentokrát si počasí zahraje s vámi. V 
příběhu se dostanou dva sourozenci 
k dědečkovi do mlýna na horách, kde 
poznají všechna pohádková stvoření, 
která kolem mlýna žijí. Ale hlavně - s 
přicházející bouřkou něco vlétne do 
komína. Co to bude a jak to dostat 
ven to prozradí naše pohádka. Po-
hádka je proložena spoustou autor-
ských písní, mladší děti se seznámí s 
pojmy, které označují různé přírodní 
jevy. Stále se měnící aprílové počasí 
k tomu totiž dává mnoho příležitos-
tí. Hraje: Petrpaslíkovo divadlo


