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Senior Point

Krajský úřad Kraje Vysočina

11. 6. 15.00
MUDr. Irena Zimenová – Téma:
„BOLEST ZAD SPOJENÁ S POHYBOVOU AKTIVITOU“
Přihlášky adresujte telefonicky na
číslo 607 025 456 nebo e-mailem na
adresu jihlava@seniorpointy.cz.
25. 6. 15.00
PhDr. Jana Hovorková – Téma:
„SLOVA JSOU PŘÍČINOU NEDOROZUMĚNÍ!“
Přihlášky adresujte telefonicky na
číslo 607 025 456 nebo e-mailem na
adresu jihlava@seniorpointy.cz.

KINO DUKLA
1. 6. v 15:00, 3. a 17. 6. v 19:30
Bony a klid II.
Drama / ČR / 90min / 110,- / 12+
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony
a klid. Co dnes po 25 letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou venku
z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou
všude tam, kde se dají vydělat „rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace.
A do nich nechtěně spadne kluk z malého města, který jako tenkrát přijíždí
do Prahy sehnat peníze.
Režie: V. Olmer / Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman
Skamene
1. a 15. 6. v 15:30, 13. 6. v 17:00
Hurá do pravěku!
Animovaný, Dětský / USA, Jižní
Korea / 82min / dabing / 100,- (od
13. 6. za 90,-)
Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani dnes nezůstanou pozadu.
Společně s nimi zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si svůj
sen! Připoutejte se, stroj času vyráží
na cestu! Ernie, Max a Julia se ocitají
v hnízdě toho nejhoršího z nejhorších.
T-rexe! K jejich překvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako mláďata a tak začíná jejich dobrodružství!
Režie: J. Kafka, Yoon-suk Choi /
Hrají: Rob Schneider, Jane Lynch,
Pamela Adlon
1. 6. v 17:00
300: Vzestup říše
Akční, Drama / USA / 102min /
titulky / 80,- / 12+
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka
Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série
300, se přesouvá na nové bojiště –
na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.
Režie: N. Murro / Hrají: Lena Headey, Eva Green, Rodrigo Santoro
1. 6. v 17:30
Láska, soudruhu
Komedie / Finsko, ČR / 102min /
titulky / 100,- / 12+
Opona je železná a pevná a v roce
1962 přijíždí do Finska na hudební
mezinárodní festival mládeže československá jazzová kapela. Jan se
potkává se svou dávnou láskou, zatímco jeho uvědomělý spoluhráč konečně zjišťuje, kdo je Elvis Presley.
Režie: T. Makelä / Hrají: Kati
Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof
Hádek

Kultura
1. 6. v 19:30
Trabantem až na konec světa
Dokumentární / ČR / 98min / 70,Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho
partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli Trabantem Afriku
a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu. 21 124 kilometrů napříč
Jižní Amerikou až na konec světa.
Režie: Dan Přibáň / Účinkují: dva
Trabanty, polský Fiátek a Jawa 250
z roku 1957
1. 6. ve 20:00
Transcendence
Sci-Fi / USA / 120min / titulky /
110,- / 12+
Johnny Depp se jako vědec snaží jít
za hranice možného a propojit lidskou mysl s nekonečným vesmírem
umělé inteligence. Jeho cesta za poznáním se ale změní v honbu za neomezenou mocí a brzy je stejně jasné
jako děsivé, že nikdo nemá možnost
ho zastavit.
Režie: W. Pfister / Hrají: Johnny
Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany
2. 6. v 19:30 a 24. 6. v 17:00
Noe
Fantasy, Katastrofický / USA /
135min / titulky / 100,Svět už zachránila řada hrdinů, ale
on byl první. Noe. Režisér Darren
Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dalších výjimečných filmů stvořil výpravné katastrofické drama, které vám
odvypráví jednu z nejstarších legend
lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli.
Režie: D. Aronovsky / Hrají: Russell
Crowe, Anthony Hopkins, Emma
Watson
2., 10., 15. a 18. 6. ve 20:00 (10.
6. ve 3D)
Godzilla
Akční / USA / 119min / titulky /
90,- ve 2D a 120,- ve 3D / 12+
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví
proti zlým nestvůrám ohrožujícím
samou existenci lidstva, kterým
vdechla život vědecká arogance lidí.
Režie: G. Edwards / Hrají: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron
Taylor-Johnson
3., 12. a 25. 6. ve 20:00
X-Men: Budoucí minulost
MARVEL / Sci-Fi, Akční / USA /
132min / titulky / 120,Ve filmu X-Men: Budoucí minulost
bojuje kompletní sestava X-Men ve
válce o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, a proto v něm můžou
spojit síly hrdinové původní trilogie X-Men a jejich mladší Já z filmu
X-Men: První třída. Ti všichni musí
za každou cenu změnit minulost, aby
zachránili naši budoucnost.
Režie: B. Singer / Hrají: Hugh
Jackman, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, James
McAvoy, Evan Peters, Nicholas
Hoult, Peter Dinklage, Ellen Page,
Halle Berry
4. 6. v 19:30 a 8. 6. v 17:00
Sousedi
Komedie / USA / 96min / titulky
/ 110,- / 15+
„Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle
větu si pravidelně opakují hrdinové drsné komedie Sousedi, kteří
žili na idylickém předměstí, než se
o dům dál nastěhovali milí, mladí,
zábavní a bohužel taky extrémně
hluční vysokoškoláci. Komedie,

která názorně ukazuje, jak zatočit
s nepřizpůsobivými sousedy. Jeho
návod ale pro jistotu nezkoušejte,
mohlo by vás to ve finále dost bolet.
Režie: N. Stoller / Hrají: Zac Efron,
Seth Rogen, Rose Byrne
4. 6. ve 20:00, 7. a 15. 6. v 17:00,
18. 6. v 19:30, 21. 6. v 15:00
Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel
Komedie / Švédsko / 114min / titulky / 110,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let.
V domově důchodců, kde v tomto
věku tráví svůj zbývající čas, pro něj
chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela
jiné plány. Rozhodne se pro útěk.
Poté, co vyleze z okna, se vydává na
úžasný a naprosto nepředvídatelný
výlet…
Režie: F. Herngren / Hrají: Robert
Gustafsson, Iwar Wiklander, David
Wiberg
5. 6. v 17:00 a 23. 6. v 19:30
Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Německo / 100min / titulky / 80,- / 12+
Pan Gustave je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. V bezčasí mezi
dvěma světovými válkami, v bohem
zapomenuté zemi, kde toho nepříliš
funguje, je luxusní Grandhotel Budapešť oázou spolehlivosti, již zosobňuje právě tento šéf hotelového personálu. Přání svých hostů plní pan
Gustave, ještě než jsou vyřčena, a většinu z nich navíc zcela nezištně miluje, a to i ve fyzickém slova smyslu.
Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse
Ronan
5., 7., 8. 6. v 17:30, 6., 7., 9., 13.,
14. a 22. 6. ve 20:00, 20. 6. v 19:30,
25. 6. v 17:00 a 29. 6. v 15:00
Zakázané uvolnění
Komedie / ČR / 77min / PREMIÉRA / 110,- / 12+
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným
uvolněním vrací k žánru komedie.
A to v tandemu s jedním z našich
nejvtipnějších a nejoriginálnějších
autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního přeboru. Zakázané
uvolnění je o únosu nevěsty, který se
dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky
nalejou, až když je ten správný čas.
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná
5., 11. a 24. 6. v 19:30
Loft
Thriller / Holandsko / 108min /
PREMIÉRA , titulky / 90,- / 15+
Pět nejlepších přátel, z nichž všichni
jsou ženatí, se rozhodne společně obývat podkrovní byt. Sem si každý z nich
za určitých podmínek může přivést milenku a nerušeně s ní trávit čas. Všechno se zdá být perfektní, až do jednoho
rána, když se v podkroví najde tělo zavražděné neznámé mladé ženy.
Režie: A. Beumer / Hrají: Katja
Herbers, Kim van Kooten, Fedja van
Huêt
5., 8., 11. a 17. 6. ve 20:00, 6., 7.,
14. a 29. 6. v 19:30, 22. 6. v 17:00
Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min /
PREMIÉRA , titulky / 100,Podplukovník Bill Cage, který
nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez
cirátů degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán
splnit úkol, který není ničím jiným

NJR – ČERVEN 2014
než sebevražednou misí. Během několika minut je zabit, předtím se mu
však podaří zneškodnit Alphu. Ač se
to zdá nemožné, procitne opět na začátku toho samého pekelného dne.
Režie: D. Liman / Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
6., 19. a 26. 6. v 17:00 a 22. 6.
v 19:30
Hvězdy nám nepřály
Romantický, Drama / USA /
125min / titulky / 120,Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý humor,
pohrdání konvencemi a především
láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je
o to neobvyklejší, že se seznámili a zamilovali během setkávání na sezeních
podpůrné skupiny pro boj s rakovinou.
Režie: J. Boone / Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem
Dafoe
6. 6. v 17:30 a 8. 6. v 15:30
Khumba
Dobrodružný, Animovaný / Afrika
/ 85min / dabing / 100,Zebra Khumba byl už od narození
terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl
bílý. Navíc když začalo období sucha,
příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho
tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného
ale zároveň zábavného dobrodružství,
aby našel chybějící proužky a získal
zpět respekt své rodiny.
Režie: A. Silverston / Hrají: Liam
Neeson, AnnaSophia Robb, Dee
Bradley Baker
7. 6. v 15:00
Velká oříšková loupež
Dětský / Kanada / 86min / dabing
/ 80,Veverčák Surly a jeho krysí kamarád
Buddy mají něco za lubem. Zima se
nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde
ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto
se společně se svými kumpány pokusí
vykrást obchod s oříšky. Nic ale není
tak jednoduché, jak se jim na první
pohled zdálo…
Režie: P. Lepeniotis / Hrají: Liam
Neeson, Katherine Heigl, Brendan
Fraser
7. 6. v 15:30
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min /
dabing / 70,Film z okouzlujícího horského prostředí 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 Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier
8. a 14. 6. v 15:00
Sputnik
Rodinný / Německo / 83min / dabing / 80,Dobrodružný příběh o „skutečných“
událostech z 9. listopadu 1989 v Německu dne, kdy padla Berlínská zeď!
Pro desetiletou Frederiku je listopad
1989 katastrofálním startem – její
milovaný strýček Mike je vyhoštěn z NDR a musí do 48 hodin zemi
opustit. Frederike a její přátelé postaví teleportovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za strýcem
Mikem…
Režie: M. Dietrich / Hrají: Flora
Li Thiemann, Finn Fiebig, Luca Johannsen

