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1. 7. -14. 7.   
DOVOLENÁ - ZAVŘENO

15. 7. v 19.30, 19. - 21. 
a 25. - 26. 7. v 17.00
STÁŽISTI
Komedie / USA / 119min / da-

bing / 110,- / 12+
Billy a Nick jsou prodejci, jejichž 

kariéru potopil současný přetechni-
zovaný digitální svět. Ve snaze do-
kázat, že nepatří do starého železa, 
se jim podaří téměř nemožné: zís-
kat prestižní stáž ve fi rmě Google. 
Problém nastane, když zjistí, že zde 
nejsou sami. Mezi dalšími zájemci o 
pracovní místa je celá tlupa technic-
ky nadaných géniů. Teď je tedy čeká 
souboj ve fi rmě, kde tajemství úspě-
chu není založeno na hledání, ale na 
vyhledávání. Google je totiž místem, 
kde sny se stávají realitou… Hrají: 
Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose 
Byrne

15. - 18. 7. ve 20.00
PACIFIC RIM 
Akční, Sci-Fi / USA / dabing / 

100,- 
Z moře se vynoří obrovské příšery 

Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá milióny životů a lid-
stvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju 
byla vyvinuta speciální zbraň: ma-
sivní roboti zvaní Jaegers , kteří jsou 
simultánně ovládáni dvěma piloty, 
jejichž mozky jsou propojeny neurál-
ním mostem. Jenže i tihle roboti se 
tváří v tvář nezničitelným Kaiju zdají 
být téměř bezmocní. Hrají: Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi

28. 7. v 17.00, 20. - 21. 7. v 17.30,
16., 24. a 27. 7. v 19.30, 19., 
21. 7. ve 20.00
REVIVAL
Komedie / Česko / 116min / 110,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmo-

vá skupina Smoke hraje ve složení 
Miroslav Krobot jako kytara, Bolek 
Polívka jako basa, Karel Heřmánek 
u kláves, Marián Geišberg jako zpě-
vák. Smoke, to byli čeští Rolling Sto-
nes. Za nejasných okolností se ale v 
roce 1972 rozešli. Každý z nich má 
teď za sebou svůj život a svůj vlast-
ní příběh. Jejich pohnutky k oživení 
kapely Smoke jsou tedy různé - pe-
níze, touha po ztracené slávě, touha 
pomoci kamarádovi, anebo se ještě 
jednou pořádně odvázat. Hrají: Bo-
lek Polívka, Miroslav Krobot, Mari-
án Geišberg, Zuzana Bydžovská

17. 7. v 17.00
MARTIN A VENUŠE
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / BIO RÁJ / 50,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým. Hrají: Ma-
rek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Tomáš Hanák

17. - 19. 7. v 17.30 a 20. - 21. 7. 
v 15.30
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšer-
kou. A všichni přeci vědí, že ty nej-
lepší příšerky pocházejí z Univerzity 
pro příšerky. Ale hned během první-
ho semestru na univerzitě se začnou 
Mikeovy plány hroutit, když mu ces-
tu zkříží příšerkovské eso James P. 
Sullivan, řečený Sulley, který je na 
strašení přirozený talent. Mluví: Ji-
ří Hromada, David Suchařípa, Naďa 
Konvalinková 

17. - 18. 7. v 19.30
ÚNOS
psychologický, thriller / Dánsko / 

99min / titulky / 100,- / 15+
Příběh mužské posádky nákladní 

lodě, kterou přepadnou somálští pi-
ráti v Indickém oceánu. Životy jed-
notlivých členů posádky se náhle 
ocitají v rukách Somálců a stávají se 
jen předmětem nelítostného vyjed-
návání pirátů s vládou, sídlící v Ko-
dani. Hrají: Pilou Asbæk, Søren Mal-
ling, Dar Salim

18. 7. v 17.00
TRA NS
Drama, Krimi / USA, Francie / 

101min / titulky / 100,- / 12+
Historik umění Simon ( James 

McAvoy) pracuje v aukční síni, kde 
se draží umělecká díla. Spolčí se 
zločineckým gangem a dohromady 
ukradnou Goyův obraz v ceně mili-
onů dolarů. Po ráně do hlavy, kterou 
během loupeže utrží, však zjistí, že si 
nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl.
Hrají: James McAvoy, Vincent Cas-
sel, Rosario Dawson

19. - 22. 7. v 19.30
R.I.P.D.- URNA: ÚTVAR 
ROZHODNĚ NEŽIVÝCH 
AGENTŮ
Sci-fi , Komedie / USA / titulky / 

125,- / 12+
Mrtví policajti nemusí nutně skon-

čit v nebi nebo v pekle. Když jsou 
dobří, nastupují k URNA – Útvaru 
rozhodně neživých agentů. Tahle su-
per tajná jednotka dohlíží na to, aby 
„mrtváci“ nám živým neotravovali 
vzduch, ale aby na věky odpočíva-
li v pokoji. Hrají: Jeff  Bridges, Ryan 
Reynolds, Mary-Louise Parker, Ke-
vin Bacon

20. - 21. a 27. - 28. 7. ve 20.00
OSAMĚLÝ JEZDEC
Western, Dobrodružný / USA / 

151min / dabing / 12+
Indiánský bojovník Tonto se dělí o 

dosud nevyřčené příběhy, které způ-
sobily proměnu Johna Reida, mu-
že zákona, v legendu spravedlnosti 
– společně s diváky se vydává na di-
vokou jízdu plnou velkolepých pře-
kvapení a humorných neshod, které 
musejí oba rozpačití hrdinové pře-
konat, aby dokázali společně bok po 
boku bojovat s lidskou chamtivostí a 
korupcí. Český dabing: Saša Rašilov, 
Petr Lnenička, Hana Igonda Ševčí-
ková

23. 7. v 19.30
PODFUKÁŘI
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdy-

by Dannyho parťáci uměli kouzlit. 
Právě v jejich elegantním stylu to-
tiž pracují Podfukáři – tým špičko-
vých iluzionistů, který v rámci svých 
efektních kouzelnických show pro-
vádí ještě efektnější bankovní loupe-
že zaměřené proti zkorumpovaným 
fi nančníkům. Hrají: Jesse Eisenberg, 
Isla Fisher, Morgan Freeman

23., 29. a 31. 7. ve 20.00
MUŽ Z OCELI
Fantasy / USA / 143min / titulky 

/ 100,-
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit. Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Michael Shan-
non, Kevin Costner

24. 7. v 17.00
BABOVŘESKY 
Komedie / Česko / 133min / BIO 

RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvate-
lům. Hrají: Lukáš Langmajer, Vero-
nika Žilková, Jana Synková

24. - 26. a 31. 7. v 17.30
JÁ PADOUCH 2
Animovaná komedie / USA / da-

bing / 110,- 
Může být napravený padouch vů-

bec ještě zábavný? Když vypráví po-
hádky na dobrou noc? Když se bojí o 
nevinnost své nejstarší dcery? Když 
už nechce vůbec nic ukrást? Gru na-
štěstí neskončí jako obyčejný civil, 
protože v jeho nitru se stále ukrývají 
schopnosti, které by leckdo rád vyu-
žil. Mluví: Jiří Lábus, Veronika Žil-
ková, Ota Jirák

24. 7. ve 20.00
STAR TREK: DO TEMNOTY
Sci-Fi / USA / 132min / titulky / 

110,-
Posádka lodi Enterprise, asi nejzná-

mějšího fi lmového vesmírného ko-
rábu, vyráží na další misi, která ten-
tokrát povede do temnoty. Znovu jí 
bude velet velezkušený „kapitán“ J. J. 
Abrams, který před třemi lety skomí-
rající sci-fi  legendu Star Trek úspěšně 
resuscitoval. Hrají: Chris Pine, Bene-
dict Cumberbatch, Zoe Saldana, Ali-
ce Eve, Karl Urban, Simon Pegg

25. - 26., 29. 7. v 19.30
VIOLET & DAISY
Akční, Krimi, Komedie / USA / 

88min / titulky / 100,- / 15+
Film je divokou jízdou dvou nevy-

zpytatelných mladých vražedkyň Vi-
olet (Saoirse Ronana) a Daisy (Ale-
xis Bledel). Jejich zabijáckou pohodu 
jim však naruší jedna neočekávaná 
zakázka a jeden záhadný muž ( Ja-
mes Gandolfi ni). Hrají: Soairse Ro-
nan, Alexis Bledel, James Gandolfi ni

25. - 26. 7. ve 20.00 a 27. 7. 
v 17.30
WOLVERINE
Akční, Fantasy / USA / 136min / 

PREMIÉRA , titulky / 125,- / 12+

28. 7. v 17.30
WOLVERINE 
3D, titulky / 150,- / 12+
Z nelítostné bitvy na život a na 

smrt se samurajským klanem Wol-
verine odchází navždy poznamena-
ný. Poprvé v životě se cítí zranitel-
ný a ocitá se na samé hraně svých 
fyzických a psychických možností. 
Zdaleka už nebojuje jen se smrtící-
mi zbraněmi nepřátel, ale i s vlastní 
smrtelností. Hrají: Richard Gere, 
Tim Roth, Susan Sarandon

27. - 28. 7. v 15.30
ZA KA MARÁDY Z TELEVIZE
Pohádkové pásmo v rámci promí-

tání pro děti - BIJÁSEK / 63min / 
50,-Rákosníček – malý velký pes, 
Rákosníček – střelec, Křemílek a 
Vochomůrka -  bedlový les, Kře-
mílek a Vochomůrka – dělali hou-
pačku, Víla Amálka – jak se udělala 
ptáčkem, Víla Amálka -  odešla do 
jara, O makové panence - a dvou 
Emanuelech, O  makové panence – 
a tropickém motýlu, Rumcajs – vče-
ly kartouzy 

27. 7. v 17.00 a 31. 7. v 19.30
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka / Česko / 100min / 100,- 
Podlesí je malá vesnička, kterou se 

před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požá-
dány o pomoc, ale protože vykonaly 
dobro i zlo zároveň, byly potrestány 
a staly se z nich houbové baby. A na 
Podlesí za to padla kletba. Teď přišel 
čas vše napravit, ale ve vsi se objevil 
Drak. Hrají: Bolek Polívka, Josef So-
mr, Milan Markovič, Jiří Pecha

28. a 30. 7. v 19.30
SVĚTOVÁ VÁLKA  Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / 

titulky / 110,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených ná-
rodů jako expert na řešení nejrůzněj-
ších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a větši-
nou dokáže identifi kovat zdroj krize 
a nalézt řešení na uklidnění situace. 
Hrají: Brad Pitt , Eric Wast, Mireille 
Enos

30. 7. v 17.30
VELKÝ GATSBY
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 100,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání. Hrají: Leonardo DiCaprio, 
Tobey Maguire, Carey Mulligan

31. 7. v 17.00
ŠMEJDI
Dokument / Česko / 78min / 

BIO RÁJ / 80,- / senioři nad 65 let 
ZDARMA

Manipulace, nátlak, ponižování, 
agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

Jana Masaryka 20, 
tel. 734 741 289,

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
marcela@dcinema.cz 
(provoz, pronájmy)
 www.kinodukla.cz


