
KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

6. a 19. 4. v 19:30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / titulky / 90,- / 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

6. 4. ve 20:00 ve 2D a 17. 4. 
v 17:30 ve 3D

Pompeje
Katastrofi cký, Romantický / USA 

/ 102min / 2D titulky, 3D dabing / 
2D za 100,-, 3D za 140,- / 12+

Hlavní hrdina Milo, otrok, který se 
stal gladiátorem, čeká na svůj posled-
ní boj, aby zničil své soupeře a dostal 
se na svobodu. Jeho opravdový pro-
blém se ale připravuje v hlubinách Ze-
mě. V osudových hodinách po erupci 
Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu 
a děsivé zkázy se musí Milo probojovat 
ven z gladiátorské arény, a podstoupit 
boj s časem, aby z rozpáleného pekla 
zachránil i svoji milovanou Casii.

Režie: P. W. S. Anderson / Hrají: 
Kit Harington, Emily Browning, Ki-
efer Sutherland

7. 4. v 17:00
Att ila Marcel
Tragikomedie / Francie / 102min 

/ titulky / 80,- / 12+
„Okouzlující rodinná óda na pou-

žívání halucinogenních drog,“ napsal 
o snímku Att ila Marcel renomovaný 
fi lmový časopis Variety. Sám režisér 
Sylvain Chomet by si jako podtitul 
své novinky vybral: „Chvála drogám, 
buddhismu a ukulele“. Zároveň sou-
hlasí se svým vydavatelem, že to je 
vlastně i fi lm o psychoanalýze.

Režie: S. Chomet / Hrají: Guillaume 
Gouix, Anne Le Ny, Bernadett e Lafont 

7. 4. ve 20:00
Tady to musí být
Drama / Francie, Irsko, Itálie / 

118min / Filmový klub, titulky / 
80,- / 12+

Hlavní postavou příběhu je stárnou-
cí, ale kdysi velmi slavný rocker Che-
yenne, který žije se svou dlouholetou 
partnerkou v obrovské prázdné vile 
v Dublinu, stále se obléká jako za sta-
rých dobrých časů a jeho jedinou pří-
telkyní je dospívající mladá dívka. Smrt 
jeho židovského otce, se kterým před 
30 lety přerušil kontakt, ho přivede do 
New Yorku, kde se dozví o útrapách 
svého otce a rodiny v polské Osvětimi

Režie: Paolo Sorrentino / Hrají: 
Sean Penn, Frances McDormand, 
Judd Hirsch

8. 4. v 17:00
Need For Speed
Akční / USA / 130min / titulky / 

100,-
Na velká plátna se smykem řítí fi l-

mová adaptace ultimátní herní le-
gendy Need For Speed. Přináší vy-
soko-oktanový adrenalin, jízdu bez 
limitů a především opojný pocit 
volnosti z rychlých aut, která se řítí 
otevřenou krajinou. Ve světě nezá-
konných silničních závodů se odvíjí 
osobní příběh pomsty, závod s pro-
tivníky a k tomu i téměř nemožný 
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závod s časem napříč kontinentem.
Režie: S. Waugh / Hrají: Aaron Paul, 

Dominic Cooper, Michael Keaton
8. 4. v 19:30
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / titulky 

/ 90,- / 12+
Celá rodina Westonových se sjíždí 

do rodného domu v Oklahomě na 
pohřeb otce, básníka a opilce, který 
spáchal sebevraždu. Jeho žena, cy-
nická a celoživotně konfl iktní Vio-
let takřka s potěšením rozdmýchává 
spory se svými třemi dcerami.

Režie: J. Wells / Hrají: Meryl 
Streep, Julia Roberts, Benedict Cum-
berbatch

8. 4. ve 20:00
2001: Vesmírná odysea
Sci-Fi / Velká Británie, USA 1968 / 

141min / titulky / 80,- 
Filosofi cká fi lmová opera. Evoluce 

a smysl existence lidstva v několika 
epochách, během kterých je člověk 
konfrontován se zlověstným a mlčí-
cím symbolem mimozemského živo-
ta. Science-fi ction fi lm, po kterém už 
fi lmové sci-fi  nikdy nebylo jako dříve.

Režie: S. Kubrick / Hrají: Keir 
Dullea, Gary Lockwood, William 
Sylvester

9. 4. ve 14:30 (BABY BIO) a 19. 
4. v 15:00

Angelika
Romantický / Francie / 113min / 

dabing / 100,-
Markýza Angelika Sancé de Mon-

teloup je nejen mladá a okouzlující, 
ale také neústupná a svéhlavá. Pro-
ti své vůli je provdána za bohatého 
muže, který je o mnoho let starší než 
ona. Hrabě Joff rey de Peyrac je zjiz-
vený a má pověst mocného čarodě-
je a temného kacíře. Přes počáteční 
odpor Angelika poznává Peyracovu 
skutečnou tvář vzdělaného a něžné-
ho člověka a zamiluje se do něj.

Režie: A. Zeitoun / Hrají: Nora Ar-
nezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
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. 4. v 19:30 a 13. 4. v 17:00
Robocop
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 

110,- / 12+
V roce 2028 je nadnárodní konglo-

merát OmniCorp vedoucím lídrem 
v oblasti robotických technologií. 
Jejich drony jsou již dlouhá léta vy-
užívány armádami po celém světě 
a OmniCorpu přibývají na účtech 
miliardy dolarů. Jedinou metou, kte-
rou se jim dosud nepodařilo dosáh-
nout, je úspěch na domácí půdě, kde 
jsou jejich technologie stále považo-
vány za příliš kontroverzní.

Režie: J. Padilha / Hrají: Joel Kin-
naman, Samuel L. Jackson, Gary Ol-
dman

9. 4. ve 20:00 a 21. 4. v 17:30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 80,- / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy do 

kosmu dojde ke katastrofě. Loď je 
zničená a Stone a Kowalsky zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na 
druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili jakékoli spo-

jení se Zemí… a tím i jakoukoli šanci 
na záchranu.

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

10., 11., 14., 15., 25. a 29. 4. v 17:30, 
12. 4. v 15:30, 13. 4. ve 14:30 a 26. 4. 
v 15:00 (14. 4. ve 3D)

Rio 2
Animovaný, Dětský / USA / PREMI-

ÉRA , dabing / 115,- ve 2D, 140,- ve 3D
Vzácní modří papoušci Blu a Perla 

žijí v brazilském Riu poklidným měst-
ským domáckým a rodinným životem. 
Když Perla rozhodne, že se všichni 
musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je 
už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí 
– vyrazit na rodinný výlet do amazon-
ské džungle!

Režie: Carlos Saldanha / Mluví: 
Michal Holán, Jolana Smyčková, Pe-
tr Rychlý

10. 4. v 19:30
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / titulky / 70,- / 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

22. 4. v 17:00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / titulky / 70,- / 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., 12. a 22. 4. ve 20:00, 11. 4. 
v 19:30

Ona
Drama / USA / 126min / titulky / 

110,- / 12+
Th eodore se se zlomeným srdcem 

po ukončení dlouhého vztahu začne 
zajímat o nový, pokročilý operační sys-
tém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že 
představuje zcela unikátní a intuitivní 
bytost. Po jeho instalaci se seznamu-
je se „Samanthou“, umělou inteligen-
cí s milým ženským hlasem. Jak její 
potřeby a požadavky rostou společně 
s těmi jeho, mění se jejich přátelství ve 
skutečnou vzájemnou lásku.

Režie: Spike Jonze / Hrají: Joaquin 
Phoenix, Scarlett  Johansson (hlas), 
Olivia Wilde

11. a 17. 4. v 17:00, 15. 4. 
v 19:30

Vášeň mezi řádky
Romantický, Drama / Velká Britá-

nie / 111min / titulky / 110,- / 12+
Příběh utajené lásky jednoho z největ-

ších spisovatelů by s přehledem mohl 
být základem slavného románu, zůstal 
ale tajemstvím a v plné síle ho ukazuje 
až tento fi lm. Charles Dickens, ženatý 
autor mnoha legendárních románů se 
na vrcholu své kariéry v polovině 19. 
století zamiloval do mladší dívky.

Režie: R. Fiennes / Hrají: Ralph 
Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott  
Th omas

12. 4. v 15:00 a 27. 4. v 17:00
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

dabing / 90,-
Film z okouzlujícího horského pro-

středí natočený podle slavného seriálu 
z roku 1965, ve kterém se odehrávají 
dobrodružné příběhy malého chlapce 
Sebastiána a jeho fenky Belly.

Režie: N. Vanier / Hrají: Félix Bossu-
et, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier

13. a 15. 4. ve 20:00, 28. 4. 
v 17:30

Dlouhá cesta dolů
Komedie / Velká Británie / titulky 

/ 110,- / 12+
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské 

noci potkají na střeše věžáku, oblíbe-
ném místě sebevrahů, všichni se stej-
ným plánem. Místo toho aby skočili, 
ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu 
a naživu minimálně do svatého Valen-
týna. A toho dne, kdy měl jejich život 
skončit, začně pro všechny nečekané 
dobrodružství, které všem znovu vrátí 
chuť žít.

Režie: P. Chaumeil / Hrají: Pierce 
Brosnan, Toni Collett e, Aaron Paul, 
Imogen Poots, Rosamund Pike

14. 4. v 19:30
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

90,- / 12+
příběh ambiciózního a talentované-

ho mladého muzikanta, který se snaží 
získat si trochu uznání, v době obro-
dy folkové hudby, v New Yorku roku 
1961. Ačkoliv se jeho život zdá být ne-
konečným řetězem smůly, Llewyn se 
nevzdává a pevně si jde za svým snem. 

Režie: bratři Coenové / Hrají: Os-
car Isaac, Carey Mulligan, John Go-
odman, Justin Timberlake

14. 4. ve 20:00
Vysoká zeď
Romantický / Československo / 

71min / Filmový klub / 80,-
Jedenáctiletá dívka Jitka tajně cho-

dí k nemocniční zdi, kde se setkává 
s neznámým mladým mužem. Ten 
při autonehodě utrpěl úraz páteře, 
teď je upoután na kolečkové křeslo 
a nevěří, že by mohl znova chodit. 

Režie: Karel Kachyňa / Hrají: Rad-
ka Dulíková, Vít Olmer, Helena Kru-
žíková

15. 4. v 17:00
Borgman
Černá komedie / Nizozemí / 

113min / titulky / 80,- / 15+
Co byste udělali, kdyby jednoho rá-

na u vaší luxusní vily zazvonil bezdo-
movec, tvrdil, že dobře zná vaší ženu 
a chtěl se vykoupat? Richard mu po-
řádně nandá. Jeho ženě Marině je to 
ale trapné, a bezdomovce, který se 
představuje jako Borgman, pustí do-
vnitř. A tak to celé začne. Nejen, že 
se Borgman z vily už nehne, ale ještě 
si na pomoc zavolá své přátele v čele 
s dost radikální Ilonkou.

Režie: A. van Warmerdam / Hrají: 
Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen 
Perceval

17. 4. v 15:30 a 20. 4. ve 14:30
Dobrodružství pana Peabodyho 

a Shermana
Animovaná komedie / USA / 

92min / dabing / 100,-
Pan Peabody je geniální jako Ein-

stein, vtipný jako Oscar Wilde, odváž-
ný jako Indiana Jones, má deduktivní 
schopnosti Sherlocka Holmese, styl 
oblékání Jamese Bonda a kulinářské 
dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také 
světově proslulou celebritou, držitelem 
Nobelovy ceny, olympijským vítězem 
ve skoku a desetiboji. A navíc je pes. 
Díky svým schopnostem a navzdory 
tomu, že je šelma, adoptoval pan Pea-
body malého kluka Shermana, kterého 
od plenek vychovává tak, jak nejlépe 
umí. Přesto si občas musí přiznat, že je 
to snad jediná věc, která mu tak úplně 
nejde a že má co dělat, aby se Sherma-
nem vůbec udržel krok.

Režie: R. Minkoff  / Mluví: Ivan Tro-
jan, Jan Kohler, Viktorie Taberyová


