
STRANA 27 Kultura NJR – SRPEN 2019

Cena: 210 Kč Kapacita: neomeze-
ná 

Volných míst: aktuální stav najdete 
v eshopu

Užijte si neobyčejné večerní pro-
hlídky s průvodcem jihlavskou zoo 
pro rodiny s dětmi.

V ceně programu: průvodce, do-
provodný program pro děti, drobné 
občerstvení

Začátek prohlídky u hlavní poklad-
ny Zoo Jihlava: 18.30 hodin.

Délka programu: cca 120 minut
1. 9. ve 14.00

ODPOLEDNÍ POZOROVÁNÍ 
SLUNCE V ZOO 

s Jihlavskou astronomickou společ-
ností

Letní odpolední pozorování Slunce 
pro veřejnost pomocí astronomic-
kých dalekohledů. Vždy od 14.00 do 
17.00 hodin vedle výběhu surikat. 
Pořádá Zoo Jihlava ve spolupráci s 
Jihlavskou astronomickou společ-
ností.

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  

www.kinodukla.cz,  
www.facebook.com/KinoDukla

1. 8. v 17:00
Slunce je také hvězda
Romantický / USA / 93 min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Daniel je romantik, který věří na 

osud. Když potká Natašu, okamži-
tě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša 
je však nucena ještě týž den opustit 
Ameriku, a proto bojuje s pocitem, 
který ji k Danielovi přitahuje. Kromě 
toho se snaží zabránit i náhlé depor-
taci. Daniel je však pevně přesvěd-
čen, že jejich setkání nebylo náhod-
né, a že jsou si navzájem předurčeni. 

Režie: R. Russo-Young / Hrají: 
Yara Shahidi, Charles Melton, Jake 
Choi 

1. 8. v 17:30
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / 
Věra prožila s Jindřichem báječný 

život a je pevně rozhodnutá splnit i 
jeho poslední přání – zaběhnout ma-
raton!  Emancipovaná a rázná matka 
tří dcer v tom nevidí žádný problém. 
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a 
zdolají těch více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do 
startu přece zbývají tři měsíce a tre-
nér Vojta připravil skvělý kondiční 
plán. Stačí jen začít…

Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata 
Adamovská, Tereza Kostková, Ve-
ronika Kubařová, Jenovéfa Boková, 
Vladimír Polívka, Ondřej Vetchý, 
Martin Hofmann

1. a 7. 8. v 19:30, 19. 8. v 17:00
Diego Maradona
Dokument, sportovní / V. Británie 

/ 130 min / titulky / 100,- / 12+
Diego je usměvavý kluk z předměs-

tí, který miluje fotbal a svou velkou 
rodinu. Díky obrovskému talentu 
plní sny sobě, svým blízkým i stov-
kám milionů fanoušků po celém 
světě. V Neapoli, kde by i ďábel po-
třeboval bodyguarda, se Diego stává 
Bohem. Fanatický obdiv a slávu je 
těžké ustát a Diego skrývá svou lid-
skou tvář čím dál víc pod masku Ma-
radony. Tomu nejsou cizí divoké ve-
čírky, nevěry, podvody, kokain ani 
pletky s mafií. Zničující spirála se 
roztáčí. Strhující portrét jedné z nej-

slavnějších a nejvíce kontroverzních 
osobností vůbec.

Režie: A. Kapadia / Hrají: Diego 
Armando Maradona

1., 2., 3., 8. a 10. 8. ve 20:00, 26. 
8. v 19:30
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční / USA / 136 min / PREMI-

ÉRA / titulky / 130,- / 12+
Po osmi filmech má značka Rychle 

a zběsile svou první samostatnou jíz-
du, v níž se Dwayne Johnson a Jason 
Statham vrací jako Luke Hobbs a 
Deckard Shaw ve filmové akci Rych-
le a zběsile: Hobbs a Shaw.

Režie: D. Leitch/ Hrají: Dwayne 
Johnson, Jason Statham, Idris Elba, 
Vanessa Kirby, Helen Mirren

2. 8. v 17:00, 6. 8. v 19:30, 11. a 
25. 8. v 17:30, 28. 8. ve 20:00
Bez věcí nad věcí
Komedie / Německo / 111 min / 

dabing / 120,- / 12+
Komediální příběh o tom nedůle-

žitém v současném materiálním svě-
tě. Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co 
vlastní. Každý den dostanou jednu 
ze svých věcí zpět. Během této vý-
zvy si možná uvědomí, že jediné, bez 
čeho nelze žít, je přátelství.

Režie: F. D. Fitz/ Hrají: Florian 
David Fitz, Matthias Schweighöfer, 
Miriam Stein

2. 8. v 17:30, 4. 8. ve 14:45, 10. 
8. ve 14:30, 25. 8. v 15:15, 1. 9. v 
17:00
Lví král
Rodinný, dobrodružný / USA / 

dabing / 130,-; děti 110,-
Snímek Lví král od studia Disney 

se odehrává v africké savaně, kde se 
narodil budoucí panovník všeho ži-
vého. Malý lví princ Simba zbožňuje 
svého otce, lvího krále Mufasu, a při-
pravuje se na svou budoucí vládu. 
Avšak ne všichni se z malého Simby 
radují. Mufasův bratr Scar, původní 
následník trůnu, spřádá své vlastní, 
temné plány. Souboj o Lví skálu plný 
intrik, dramat a po nečekané tragé-
dii skončí Simbovým vyhnanstvím. 
Za pomoci dvou nových přátel musí 
Simba dospět a stát se tím, kým je 
mu souzeno být.

Režie: J. Favreau
2. a 13. 8. a 1. 9. v 19:30

Slunovrat
Horor / USA / 140 min / titulky / 

100,-
Vztah Dani a Christiana už nesto-

jí za nic. Možná to ale spraví výlet 
do severní Skandinávie s partou ka-
marádů. V odlehlé vesničce odstřih-
nuté od světa se tu jednou za 90 let, 
na letní slunovrat, koná speciální 
slavnost. Mladí Američané si užíva-
jí bezstarostné prázdninové veselí 
v místě, kde slunce nikdy nezapadá. 
Vše se ale zvrtne, když je vesniča-
né přizvou k rituálům, při kterých 
se místní ráj na zemi mění v čím dál 
děsivější peklo. Horor Ariho Astera 
ukazuje, že za bílého dne se mohou 
odehrávat ty nejtemnější věci.

Režie: A. Aster / Hrají: Florence 
Pugh, Will Poulter

3. 8. ve 14:45, 18. 8. 15:15, 30. 8. 
v 17:15
Aladin
Rodinný, dobrodružný / USA / 

120 min / dabing / 100,-
Vzrušující příběh o okouzlujícím 

pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, 
kurážné a cílevědomé princezně Jas-
míně a džinovi, který je dost možná 

klíčem k jejich budoucnosti. Film 
režíruje G. Ritchie, který do pohád-
kového přístavního města Agraba-
hu vnese svižnou a strhující akci. Ve 
snímku září Will Smith jako bom-
bastický džin.

Režie: G. Ritchie/ Hrají: Will Smi-
th, Mena Massoud, Noami Scott, 
Marwan Kenzari, Navid Negahban

3. 8. v 15:30, 11. a 24. 8. v 15:00, 
1. 9. ve 14:45
Tlapková patrola
Rodinný, dobrodružný / USA / 70 

min / dabing / 120,-
V Adventure Bay se schyluje k vel-

ké události. Neohrožená Tlapková 
patrola totiž zažije svoje nejnovější a 
speciální dobrodružství. Kluk Ryder 
a jeho psí záchranářský tým před-
staví výjimečné dlouhé epizody, ve 
kterých bude mít své místo a důleži-
tý úkol každý z členů skupiny a jeho 
zvláštní schopnosti. Tedy požárník 
Marshall, technik Rubble, policista 
Chase, mechanik Rocky, vodní zá-
chranář Zuma i letecká záchranářka 
Skye.

3. a 21. 8. v 17:00, 9. 8. v 19:30, 
23. 8. v 17:30
Ibiza
Komedie / Francie / titulky / 100,- 

(21. 8. baby bio)
Philippe a Carole se před nedáv-

nem potkali. Oba jsou rozvede-
ní. Zamilovali se do sebe až po uši 
a Phillipe udělá cokoliv, aby si na 
svou stranu získal Caroliny děti, 
které z něj nejsou zrovna odvaře-
né. Navrhne jejímu synovi, že po-
kud udělá maturitu, může vybrat 
letní dovolenou. A… hurá na Ibi-
zu! Phillipova představa o ven-
kovské rodinné idylce se rychle 
rozplynula a nastal čas nabrat síly 
na nejdivočejší jízdu jeho života. 
Režie: A. Lemort  / Hrají: Christian 
Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groy-
ne, Joey Starr

3. 8. v 17:30, 21. 8. v 19:30
Late Night
Komedie / USA / 102 min / titul-

ky / 120,-
Katherine je jediná žena, které se 

povedlo po několik let moderovat 
úspěšnou večerní talkshow. Když je 
však označena za „ženu, která nená-
vidí ženy“, rozhodne se urychleně 
jednat a přijme nezkušenou Mol-
ly, která se tak stává jedinou ženou 
ve skupině scénáristů. Přijetí Molly 
ale možná přišlo pozdě. Hrůzu na-
hánějící Katherine totiž musí čelit 
nízké sledovanosti a rozhodnutí sta-
nice, která ji chce nahradit za něko-
ho sympatičtějšího, ideálně mladého 
muže. Molly, která chce dokázat, že 
svou práci nezískala jen kvůli svému 
pohlaví, je odhodlaná Katherine po-
moci... Její činy však možná způsobí 
větší změnu, než původně zamýšlela.

Režie: N. Ganatra / Hrají: Emma 
Thompson, Mindy Kaling, John Li-
thgow

3. 8. v 19:30, 26. 8. ve 20:00
Mrtví neumírají
Komedie, horor / USA / 105 min 

/ titulky / 110,- /15+
Jim Jarmusch, ikona amerického 

nezávislého filmu, uspořádal největší 
zombie sešlost v historii. V této ho-
rorové komedii se invazi příliš živých 
nebožtíků postaví první herecká liga 
v čele s Billem Murraym, Tildou 
Swinton nebo Adamem Driverem. 
Když na městečko Centerville ko-
nečně padne noc, z předtuchy se sta-
ne jistota. Nejrušnějším místem se 

v tu chvíli stává hřbitov, jehož oby-
vatelé právě procitli a dostali chuť na 
čerstvé maso. A muži zákona tuší, že 
dneska je čeká přesčas. 

Režie: J. Jarmusch/ Hrají: Adam 
Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swin-
ton, Bill Murray, Steve Buscemi, Se-
lena Gomez, Iggy Pop, Danny Glo-
ver

4. 8. v 15:15, 10. 8. v 15:00, 27. 
8. v 17:00
Tajný život mazlíčků 2
Rodinný / USA / 86 min / dabing 

/ 120,-; děti 100,-
V prvním díle jsme zjistili, co dělají 

naši zvířecí kamarádi, když jsou sami 
doma. Teď se dozvíme, co se jim 
honí hlavou, když skončí v rukou ve-
terináře, nebo když se v jejich terito-
riu objeví vetřelec v podobě dítěte.

Režie: Ch. Renaud
4. 8. v 17:00, 9. a 17. 8. ve 20:00, 

22. 8. v 19:30, 27. 8. v 17:30
Srážka s láskou
Romantický, komedie / USA / 125 

min / titulky / 120,- / 15+
Srážka s láskou je romantická ko-

medie plná nekorektního humoru, 
ve které Ch. Theron a S. Rogen ex-
celují jako nesourodý pár, kterému 
byste na první pohled moc šancí roz-
hodně nedali. Charlotte je jednou 
z nejvlivnějších žen na světě. Chyt-
rá, rafinovaná a všestranně schopná 
vůdčí osobnost s obrovským nadá-
ním, která má ve svém životě všech-
no pod kontrolou. Fred je talentova-
ný novinář, hipster a potížista, který 
se nejlépe cítí ve své šusťákovce, 
kapsáčích a teniskách. Nemají nic 
společného – kromě toho, že ona 
mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho 
první platonickou láskou. 

Režie: J. Levine / Hrají: Charli-
ze Theron, Seth Rogen, Alexander 
Skarsgård

4., 9., 18. a 28. 8. v 17:30, 6. 8. 
ve 20:00, 12. 8. v 19:30, 22. 8. v 
17:00
Spider-Man: Daleko od domova
Akční, dobrodružný / USA / 142 

min / dabing, titulky / 120,-; děti 
100,-

Po událostech filmu Avengers: En-
dgame musí Spider-Man čelit no-
vým výzvám ve světě, který se na-
vždy změnil. 

Režie: J. Watts / Hrají: Tom Hol-
land, Samuel L. Jackson, Zendaya, 
Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jake 
Gyllenhaal  

4. 8. v 19:30, 12. 8. ve 20:00
Dětská hra
Horor / USA / 90 min / titulky / 

120,- / 15+
Fanoušci hororů už to ví dlouho. 

Na plátna kin se vrací maniakální 
vraždící panenka Chucky, ikonická 
postava, filmová legenda a člen pop-
kulturní Ligy mistrů, kterou s ním 
hraje Terminátor, Rambo, Jason, 
Freddy Kruger, Darth Vader a jen 
pár dalších. K novému životu přived-
li Chuckyho producenti úspěšného 
hororu TO, stvořili ho pro novou ge-
neraci diváků v současném kontextu 
všudypřítomných technologií a dali 
mu hlas Marka Hamilla. 

Režie: L. Klevberg / Hrají: Aubrey 
Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson, 
Gabriel Bateman

4. 8. ve 20:00, 17. 8. v 17:30, 27. 
8. v 19:30
Rocketman
Životopisný, hudební / USA / 120 

min / titulky / 120,-


