
KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

17. a 27. 4. v 19:30, 18., 19. a 30. 
4. ve 20:00, 20. 4. v 17:00 a 26. 4. 
v 17:30

Transcendence
Sci-Fi / USA / PREMIÉRA , titulky 

/ 110,- / 12+
Johnny Depp se jako vědec snaží jít 

za hranice možného a propojit lid-
skou mysl s nekonečným vesmírem 
umělé inteligence. Jeho cesta za po-
znáním se ale změní v honbu za neo-
mezenou mocí a brzy je stejně jasné 
jako děsivé, že nikdo nemá možnost 
ho zastavit.

Režie: W. Pfi ster / Hrají: Johnny 
Depp, Rebecca Hall, Paul Bett any

17. 4. ve 20:00
Urbanized
Dokument / USA, Velká Británie / 

85min / titulky / 80,-
Kdo má výsadu udávat tvar a tvář 

našich měst a jakým způsobem to 
dělá? Jaký vliv má vzhled a koncep-
ce měst na naše životy? Dokument 
zkoumá širokou škálu urbanistických 
projektů ve dvanáctce měst napříč 
celou planetou. Urbanized tak ote-
vírá globální diskuzi o budoucnosti 
našich měst.

Režie: G. Hustwit / Hrají: Norman 
Foster

18. a 26. 4. v 19:30, 19., 21. a 25. 
4. v 17:00

Detektiv Down
Komedie / Norsko, ČR, Dánsko / 

90min / titulky / 100,-
Robert Bogerud provozuje jed-

nočlennou soukromou detektiv-
ní kancelář, ale zatím se nikdy 
nedostal k žádnému skutečnému 
případu. Nikdo totiž nevěří, že ten-
to mladík, postižený Downovým 
syndromem, může vůbec něčeho 
v detektivní branži dosáhnout. Až 
jednoho dne..

Režie: B. Breien / Hrají: Svein An-
dré Hofsø Myhre, Ida Elise Broch, 
Nils Jørgen Kaalstad

20. 4. v 16:45
Marco Spada
Balet v kině / Rusko – Moskva / 

170min / 250,- 
Bandita Marco Spada vesele rabu-

je okolí a okrádá ctihodné občany 
přímo pod nosem guvernéra. Pečli-
vě skrývá svou identitu a na zámku 
vychovává svou dceru Angelu. Ta 
nemá o jeho dvojím životě a taj-
ných aktivitách ani ponětí a jediné, 
o co se strachuje je její milostný ži-
vot. Touží po princi Fredericim, ale 
její sen se hroutí, když zjistí, že on 
si ji vzít nemůže, protože už je za-
snoubený.

Choreografi e: Pierre Lacott e
21. 4. ve 20:00
Hugo a jeho velký objev
Dobrodružný / USA / 126min / 

Filmový klub, 3D, titulky / 100,-
Hugo je neobyčejný kluk, který 

po otcově smrti žije na pařížském 
vlakovém nádraží u strýce alkoho-
lika, jenž tu pracuje jako seřizovač 
nádražních hodin. Po tátovi Hugo 
zdědil vynalézavost a robota s klí-
čovou dírkou ve tvaru srdce, který 
možná ožije, pokud se do ní vloží 
ten správný klíč. Neutišitelná zvě-
davost přivede Huga k nerudnému 
prodavači mechanických hraček 
a od něj i k jeho chráněnce, která, 
ač je to neuvěřitelné, drží v rukou 
klíč k rozluštění Hugovy životní 
záhady.

STRANA 30 Kultura NJR – DUBEN 2014

Režie: M. Scorsese / Hrají: Asa 
Butt erfi eld, Chloe Grace Moretz, 
Ben Kingsley

Dny německého fi lmu 21. – 25. 
4. v 19:30

21. 4. za 80,-
Na druhé straně (Auf der ande-

ren Seite)
Drama / 122min / titulky / režie: 

Fatih Akin
Nejat patří ke druhé generaci tu-

reckých přistěhovalců do Německa 
a váží si svého postavení, dosažené-
ho díky vzdělání. Neschvaluje poměr 
svého otce s prostitutkou Yeter. Ná-
zor změní, když se dozví, že otcova 
přítelkyně posílá do Turecka peníze, 
aby její dcera mohla studovat.

22. 4. za 80,-
Životy těch druhých (Das Leben 

der Anderen)
Th riller / 137min / titulky / režie: 

Florian Henckel von Donnersmarck
Rok 1984. Do pádu obávaného re-

žimu ve Východním Německu zbývá 
necelých šest let. Vládnoucí Jednot-
ná socialistická strana upevňuje svou 
pozici pomocí nemilosrdného systé-
mu monitorování a manipulace s po-
tenciálně nebezpečnými lidmi, k če-
muž využívá tajnou policii Stasi.

23. 4. za 80,-
Tohle není Kalifornie (Th is Ain‘t 

California)
Dokument / 90min / titulky / re-

žie: Marten Persiel
Film je dynamickou a svěží hymnou 

protispolečenské revolty mladých 
a v socialistické NDR téměř zakáza-
ného sportu – skatebordingu. Režisér 
tu pracuje s archivním materiálem, 
konkrétně se skutečnými videozázna-
my, které si v toho času nahrála parta 
tří kamarádů, fascinovaných tímto 
sportem, na 8 mm kameru.

24. 4. za 80,-
Pád Třetí říše (Der Untergang)
Historický / 156min / titulky / re-

žie: Oliver Hirschbiegel
20. července 1944 byl spáchán ve 

Vůdcově hlavním stanu „Vlčím dou-
pěti“ (Wolfsschanze), atentát na Hit-
lera. Z bezprostřední blízkosti zažila 
tuto událost jeho osobní sekretářka 
GERTRA UD „TRA UDL“ JUNGE. 
Poprvé se tak otřásla půda pod no-
hama kdysi všemocného „Vůdce“ 
a všichni z jeho bezprostředního oko-
lí poprvé pocítili šok.

24., 27. a 30. 4. v 17:30, 25., 26. 
4. ve 20:00 a 28. 4. v 19:30

Pojedeme k moři
Komedie / ČR / 90min / 110,-
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 

fi lmařem, a když dostane k naroze-
ninám kameru, rozhodne se natočit 
svůj první fi lm. S kamarádem blbnou 
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle 
než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné – napří-
klad pravdu o jejich spolužačce, kte-
rou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže!

Režie: J. Mádl / Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál

24. a 29. 4. v 17:00, 30. 4. 
v 19:30

Láska, soudruhu
Komedie / Finsko, ČR / 102min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Opona je železná a pevná a v roce 

1962 přijíždí do Finska na hudební 
mezinárodní festival mládeže čes-
koslovenská jazzová kapela. Jan se 
potkává se svou dávnou láskou, za-
tímco jeho uvědomělý spoluhráč ko-
nečně zjišťuje, kdo je Elvis Presley.

Režie: T. Makelä / Hrají: Kati Ou-
tinen, Miroslav Etzler, Kryštof Há-
dek

26. 4. v 17:00
Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 80,-
Vojta je nesmělý a jeho rodi-

na praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La 
Manche, z něj chce mít závodního 
plavce a milující maminka, býva-
lá hvězda dětské lední revue, vidí 
v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priori-
ty – především  rusovlasou  spo-
lužačku Elu, okouzlující akvabelu, 
která už v listopadu odjede do vy-
sněné Paříže. Jestli Vojta rychle ne-
podnikne něco opravdu zásadního, 
zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989…

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa 
Pauhofová, Hynek Čermák, Robert 
Cejnar

28. 4. v 17:00 a 29. 4. ve 20:00
Poslední vrchol
Dokument / Španělsko / 82min / 

titulky / 90,-
Není dnes lehké najít v mediích 

modely dobrých kněží. La Ultima 
Cima ukazuje typ kněze, o kterém 
nikdo nemluví: anonymní kně-
ze, kteří slouží Bohu tím, že slouží 
druhým. Pablo Domínguez Prieto 
– španělský kněz překypující ra-
dostí s velkou zálibou v horolezec-
tví – věděl, že zemře mladý a přál 
si, aby to bylo v horách. Odevzdal 
svůj život Bohu a Bůh přijal jeho 
nabídku. Ve 42 letech umírá při 
sestupu hory Moncayo. Pablo byl 
znám a milován velkým počtem 
osob, které o tom svědčí po jeho 
smrti.

Režie: J. M. Corelo / Hrají: Pablo 
Domínguez

28. 4. ve20:00
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / Filmový 
klub, titulky / 80,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově od-
lišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých mís-
tech od začátku 19. století až po po-
stapokalytickou budoucnost. Film 
zobrazuje myšlenku kontinuální pro-
pojenosti našeho bytí a především 
našich činů napříč časem a prosto-
rem, kde všechno má svoji příčinu 
i následek.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Jim Sturgess, Hugo Weaving, Hugh 
Grant

30. 4. v 17:00
Cyril a Metoděj – Apoštolé Slo-

vanů
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

vensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko / 
85min / 70,- 

Příběh z 9. století ve strhujících 
obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami  filmu 
jsou věrozvěsti Konstantin (poz-
ději známý jako Cyril) a jeho bra-
tr Metoděj, kteří byli prohlášeni za 
svaté a jsou označováni jako Apoš-
tolové Slovanů.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Roman 
Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám

Radostné Velikonoce vám přeje va-
še domácí kino!

ZMĚNA V PROGRA MU VY-
HRA ZENA / www.kinodukla.cz / 
www.facebook.com/KinoDukla

Kluby

Rockový club JEŽEK 
 ponorka live stage

Mostecká 10
4. 4. 21.00
KONCERT KA PELY KRLEŠ
5. 4. 21.00
KONCERT: Greedy Invalid, In-

teritus
12. 4. 21.00
OCELOT + METANOON
18. 4. 21.00
KONCERT: Vision days, Driak, 

Žadnej stres, Brisk fart
19. 4. 21.00
KONCERT: Marcela Holanová 
(velký sál)
26. 4. 19.00
FOLKOVÝ VEČER II.

CHilli Cafe – bar
Masarykovo nám. 25

5. 4. 21.00 
S-KRIPT: KŘEST ALBA „PRO-

JEKT 3“

SOUL music club
Žižkova 15 

4. 4. 22.00 
Lipstick R´n´B Party feat. Dj 

Noir / Strejda Filí (Pio Squad) – 
MEF & RED edition 

5. 4. 21.00
BROUCI BAND – Th e Beatles 

revival 
...a máme tu něco zvlášť vypečené-

ho pro všechny generace.
12. 4. 22.00
Maschinery Sound System 
18. 4. 22.00
Dirty Dancing No.7 
19. 4. open 20.00
MIG 21 v Jihlavě! 
25. 4. 22.00
Trénink po deváté! 
26. 4. 21.00
Hugo Toxxx + DJ Nuff  (Super-

crooo, Hypno808) 
30. 4. open 17.00
NA STOJÁKA ! 

Koncerty
3. 4. 19.00 
Hudební taškařice ZHASNEME 

A UVIDÍME 
19:00 hod., Klubová scéna na 

Radniční. Rendez Fou – akustická 
muzika Jihlava / Zhasni – folko-
vá kapela Nový Bor, Martin Rous 
– kytarový šílenec Praha. Vstupné 
90,- Kč. 

7. 4. 18.00
JARNÍ KONCERT JSPS MELO-

DIE
Gotická síň jihlavské radnice.
11. 4. 20.00
Koncert PETR KA DLČEK – „Já 

na to mám“ a další
20:00 hod., Klubová scéna na Rad-

niční. Host: Beatlesárna Terezy Su-
dové. Vstupné 80,- Kč / studenti 50,- 
Kč. 


