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6. 1. v 17.30, 7. a 10. 1. v 17.00
47 róninů
Dobrodružné fantasy / USA / 

119min / 3D i 2D s dabingem / 3D 
140,- 2D 110,- 

47 válečníků se postavilo nepřed-
stavitelné přesile, jen aby očistili 
čest svého mrtvého pána. Legenda 
o 47 róninech patří k nejznámějším 
příběhům japonské historie a teď 
se z téhle exotické země přes hol-
lywoodská studia dostává do našich 
kin v podobě výpravného a akčního 
fantasy dobrodružství, v němž proti 
těmto mstitelům stanou i nepřátelé, 
kteří nejsou z masa a kostí.

Režie: C. Rinsch / Hrají: Keanu Re-
eves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki

6. a 14. 1. v 19.30
Život Adèle
Drama, Romantický / Francie / 

179min / titulky / 100,- / 15+
V 15 letech Adèle nic nezpochyb-

ňuje: dívky zkrátka chodí s kluky. 
Adèlin život se však obrátí vzhůru 
nohama, když potká Emmu, mladou 
ženu s modrými vlasy, která jí umož-
ní objevit touhu a prosadit se jako 
dospělá žena. Adèle dospívá, hledá 
sama sebe, ztrácí se a znovu nachá-
zí…

Režie: A. Kechiche / Hrají: Léa 
Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Jer-
emie Laheurte

6. 1. ve 20.00, 8. 1. v 19.30 a 22. 
1. v 17.00
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / Filmový klub, titulky / 
80,- / 18+

Otevřená studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

7., 8. a 11. 1. ve 20.00, 26. 1. 
v 19.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky 

/ 90,- / 15+
Kapitán Philips je komplexní stu-

dií přepadení americké nákladní lo-
di Maersk Alabama somálskými pi-
ráty, ke kterému došlo v roce 2009. 
Režisér Paul Greengrass nám v něm 
svým unikátním pohledem nabí-
zí kombinaci napínavého thrilleru 
a pohled na širokou škálu důsledků 
globalizace.

Režie: P. Greengrass / Hrají: Tom 
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Ab-
dirahman

8., 15. 1. v 17.00, 12. 1. v 15.15 
a 15. 1. v 15.00 – BABY BIO
Přijde letos Ježíšek?
Komedie / ČR / 100min / 110,- 

(BABY BIO za 100,-)
Vánoční čas umí přinášet podivu-

hodné příběhy, vtipné historky i nos-
talgii. Přijde letos Ježíšek? je příběh 
dvou rodin, které se rozhodly, že Vá-
noce jsou prostě od toho, aby se ko-
naly dobré skutky, přání se plnila za 
každou cenu,  a aby na zázraky věřily 
nejen děti.

Režie: L. Kny / Hrají: Josef Abr-
hám, Libuše Šafránková, Václav Po-
stránecký

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
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mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

9. 1. v 17.00
Jeptiška
Drama / Francie, Belgie / 114min 

/ titulky / 90,- / 15+
Suzanne Simonina ve svých dopi-

sech retrospektivně popisuje svůj 
život plný utrpení. Jako mladá žena 
byla poslána do kláštera proti své 
vůli. Vzhledem k tomu, že její rodiče 
si nemohou dovolit dát jí bohaté vě-
no potřebné na uzavření manželství, 
rozhodnou se, že namísto vdavek ji 
dají do kláštera. 

Režie: G. Nicloux / Hrají: Pauline 
Etienne, Isabelle Huppert, Agathe 
Bonitzer

9. a 12. 1. v 19.30, 20. 1. ve 20.00, 
23. 1. v 17.00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / PREMIÉRA , Filmový 
klub, titulky / 80,- / 18+

Otevřená studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

10. 1. v 19.30 a 29. 1. v 17.00
Paranormal Activity: Prokletí
Horor / USA / 84min / titulky / 

110,- / 15+
Nešmírujte sousedy, zvlášť když 

u nich řádí temné síly. Slavná horo-
rová série Paranormal Activity nabí-
rá druhý dech, když s pomocí záběrů 
amatérské digitální kamery opět uvá-
dí diváky do hororového nebe. 

Režie: Ch. Landon / Hrají: An-
drew Jacobs, Molly Ephraim, Ri-
chard

11. – 12. 1. a 31. 1. v 15.00
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
Česká verze / 110,- (31. 1. za 90,-)

Jednoho dne na malém lesním pa-
loučku vznikne nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mra-
venců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal 
mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odváž-
ná beruška. Skamarádí se s černým 
mravencem Mandiblem a pomůže 
mu zachránit mraveniště před invazí 
červených bojovníků v čele s hrozi-
vým Butorou. Vydejte se na cestu pl-
nou dobrodružství, přátelství a fan-
tazie – do světa těch nejdrobnějších 
Mrňousků. 

Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají: 
beruška, šnek, mravenci

DĚTSKÝ DEN 31. 1. >>> Kino 
Dukla a Rádio Jihlava pro vás v rám-
ci pololetních prázdnin připravuje 
kreativní dílničku s tématem Mr-
ňousků v 15.00. <<<

13. 1. v 19.30 a 14., 22. 1. v 17.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 100,- / 12+
Stojíte poprvé tváří v tvář své bu-

doucí životní lásce a chcete jí říct 
větu, po které se do vás nadosmrti 
zamiluje. V drtivé většině případů 
to poděláte. Tim, hrdina romantické 
komedie Lásky čas, má to štěstí, že 
tyhle zásadní životní momenty může 
opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

13. 1. ve 20.00
Trápení
Rodinný / Československo / 

84min / Filmový klub / 80,-
Lyrické vyprávění o citově se pro-

bouzejícím dvanáctiletém děvčátku, 
které se jako jediný člověk dokáže 
spřátelit s nezkrotným černým ko-
něm... Příběh je zasazen do krásné 
jihočeské přírody a byl realizován ve 
spolupráci se Státním plemenářským 
ústavem v Písku.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Jorga Ko-
trbová, Zora Jiráková, Milan Jedlička

15. 1. v 17.30
Sama proti času
Sportovní, Dokument / ČR / 

83min / EXKLUSIVNÍ PROJEKCE 
/ 90,- 

V dokumentu o Martině Sáblíkové 
je naprosto stěžejní téma cesty děv-
čete z malého města na úpatí Vyso-
činy do světa těch nejlepších spor-
tovců, olympioniků. Tato cesta je 
plná překážek, odříkání, sebeoběto-
vání a bolesti. Zároveň je ale koru-
nována úspěchem, slávou a respek-
tem. Martina je v současné době na 
vrcholu své kariéry, právem má již 
zasloužen titul legendy rychlobrus-
lařského sportu. Spousta toho byla 
vykonána, další cíle jsou vytyčeny. 
Jede se dál...

Režie: D. Bonaventura / Účinkuje: 
Martina Sáblíková 

15. 1. v 19.30 a 30. 1. v 17.00
Vlhká místa
Komedie / Německo / 109min / 

titulky / 80,- / 15+
Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) 

ráda experimentuje. Zvláště v sexu. 
Také v oblasti hygieny má několik 
vlastních svérázných teorií. Své oko-
lí šokuje upřímností a komentáři, 
jež by pravá dáma nikdy nevypustila 
z úst. Helen už je prostě taková. S ka-
marádkou a „pokrevní sestrou“ Co-
rinnou spiklenecky porušuje jedno 
společenské tabu za druhým – až do 
doby, než Helen skončí v nemocnici 
po prekérní nehodě při holení intim-
ních partií.

Režie: D. Wnendt / Hrají: Carla Ju-
ri, Peri Baumeister, Meret Becker

15. 1. ve 20.00
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 90,- / 

12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

16. 1. v 16.45, 17., 18., 19., 
22., 29. 1. ve 20.00 a 20., 25. 1. 
v 19.30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 15+

Peníze, ženy, večírky, sex, drogy 
a zase peníze, výstřednosti, které si 
ani neumíme představit. Bylo to le-
gální? Ani náhodou! Film Vlk z Wall 
Street přináší podívanou z doby, kdy 
na Wall Street vládla pravidla Di-
vokého Západu. Jen místo pistolní-
ků na koních se tu prohánějí jachty 
a nahé blondýny a místo prachu nad 
prérií víří vzduchem bankovky. 

Režie: M. Scorsese / Hrají: Leonar-
do DiCaprio, P.J. Byrne, Jon Favreau

16. – 18. a 22. 1. v 19.30
Zlodějka knih
Válečné drama / Německo, USA 

/ 131min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 12+

Síla slov a fantazie je ukrytá v kni-
hách. Film vypráví příběh Liesel, 
která se během druhé světové války 
dostane do pěstounské rodiny, aby 
zde začala nový život. Liesel se snaží 
zapadnout – doma i ve škole, kde si 
z ní spolužáci utahují, protože neumí 
pořádně číst. Liesel je odhodlaná si-
tuaci změnit s jednostrannou posed-
lostí rodícího se učence.

Režie: O. Percival / Hrají: Sophie 
Nélisse, Geoff rey Rush, Emily Wat-
son

16. 1. ve 20.00
Dobrý řidič Smetana
Dokument / ČR / 77min / Filmo-

vý klub / 80,- / 12+
V plném znění a bez nutné cenzu-

ry vstoupí do českých kin fi lm o olo-
mouckém řidiči autobusu Romanu 
Smetanovi, který se do boje s nespra-
vedlností, mafi ánstvím a nevkusem 
české politiky vyzbrojil lihovým fi -
xem. Smetana politikům na plakátech 
přikresloval tykadla a pod to psal, že 
jsou to lháři, zloději a korupčníci.

Režie: V. Klusák, F. Remunda / 
Hrají: Roman Smetana, Ivan Langer, 
Petr Nečas

17. 1. v 17.00
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / 80,-
Co když se klíčová pasáž našich dě-

jin odehrála úplně jinak, než se nám 
snaží namluvit učebnice dějepisu? 
Co když se Mistr Jan Hus v Kostni-
ci ani neohřál, natož aby shořel? Co 
když měl Jan Žižka víc než jen jedno 
zdravé oko? Komedie hravě boří mý-
ty o husitské éře, když na piedestal 
historie místo kazatele a vojevůdce 
staví dva neskutečné poplety, kteří se 
proti své vůli stali hrdiny své doby. 
Jen to nikdo neví.

Režie: P. Koutský / Mluví: Jiří Lá-
bus, Oldřich Kaiser, Martha Issová, 
Marek Eben

17. a 27. 1. v 17.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 90 / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

18. 1. v 17.00
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 100,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a ne-
zkrotná touha po vítězství. Závody 
Formule 1 jsou místem, kde jedi-
ná chyba může znamenat smrt. Na 
těchto okruzích spolu soupeří dva 
odvěcí rivalové. James Hunt je ne-
řízená střela, neodolatelný playboy 
a brilantní řidič. Niki Lauda je doko-
nalý profesionál, vždy precizní a dis-
ciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Dani-
el Brühl, Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde


