
STRANA 43 Kultura / inzerce NJR – ŘÍJEN 2014

22. 10. 17.00 
Jaroslava Melicharová: TAJUPL-

NÁ PERSIE – přednáška o Iránu 

29. 10. 17.00 
Radim Fiedler, DiS.: TANZÁ-

NIE 

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. 10. v 17.00 a 5. 10. v 19.30
Kouzlo měsíčního svitu
Drama, Romantika / USA / 

109min / titulky / 90,- / 12+
Děj se odehrává ve 20tých le-

tech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti 
Cote d‘Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná 
a krásná podvodnice, do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje.

Režie: W. Allen / Hrají: Emma 
Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden

1. 10. v 17:30, 4. 10. v 19:30 
a 6., 11. 10. v 17:00

Výchozí bod
Sci-Fi / USA / 107min / titulky / 

110,-
Oční duhovka je jedinečným 

znakem každého člověka, je ne-
zaměnitelná a nepřenositelná, 
stejně jako otisk prstu. Existují 
systémy, které umí pomocí dva-
náctimístných kódů rozpoznávat 
tuto jedinečnost a využívají se při 
identifikaci jednotlivých osob. 
Na letištích, v porodnicích... Ale 
co když je to jinak?

Režie: M. Cahill / Hrají: Michael 
Pitt , Brit Marling, Astrid Bergès-
Frisbey

1. a 7. 10. v 19:30
Dřív než půjdu spát
Mysteriózní, Th riller / USA, 

Velká Británie, Francie, Švédsko / 
92min / titulky / 110,- / 15+

Vzpomínky: právě ty defi nují, 
kým jsme. Bez paměti člověk pře-
stává existovat. A právě takto žije 
Christine, která po autonehodě 
ztrácí paměť pokaždé, když večer 
usne. Každý nový den je tak pro 
ni první a zároveň poslední. Její 
manžel Ben jí každé ráno trpělivě 
vypráví její vlastní život a obětavě 
se o ni stará.

Režie: R. Joffe / Hrají: Nico-
le Kidman, Colin Firth, Mark 
Strong

1. 10. ve 20:00, 3. 10. v 19:30, 
4. 10. v 15:00 a 8. 10. v 17:30

Labyrint: Útěk
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / 

titulky / 110,- / 12+
Podzemní výtah Th omase vyve-

zl na louku obklopenou vysokými 
zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje, 

dokonce si zpočátku nevzpomí-
ná ani na vlastní jméno. Hned po 
příjezdu jej přivítá skupina dalších 
mladíků, které již dříve potkal stej-
ný osud..

Režie: W. Ball / Hrají: Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario, Th omas 
Brodie-Sangster

2. 10. v 17:00
O koních a lidech
Romantická komedie / Itálie, Ně-

mecko / 81min / titulky / 100,- / 
12+

Kolbeinn miluje Solveig a Solveig 
miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn 
miluji svoji prvotřídní klisnu, mi-
láčka Gránu. Grána je však posed-
lá hřebcem Brúnnem. Vernhardur 
miluje vodku a kůň Jarpur miluje 
Vernhardura, svého pána. Grimur 
má vášeň pro starou koňskou do-
pravu, ale Egill obdivuje jiskřivé 
elektrické ploty. Přichází jaro a celá 
místní komunita sleduje tento pří-
běh.

Režie: B. Erlingsson / Hrají: In-
gvar Eggert Sigurðsson, Charlott e 
Bøving, Steinn Ármann

2., 6. a 20. 10. v 17:30, 4. a 12. 
10. v 15:30 a 5. 10. v 15:00

7 trpaslíků
Animovaný / Německo / 88min 

/ PREMIÉRA , dabing / 
Bobo, nejmladší ze sedmi trpas-

líků nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu, než 
hodiny na oslavě jejích 18. naro-
zenin odbily půlnoc. Tak naplnil 
kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. 
Touto drobností totiž poslal celé 
království do staletí trvajícího spán-
ku. On i jeho šest kamarádů musí 
stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? 
Přece polibkem z pravé lásky!

Režie: H. Siepermann / Mluví: 
Josef Vágner, Zdeněk Maryška, Jan 
Maxián

2. 10. v 19:30
Fakjů pane učiteli
Komedie / Německo / 118min / 

dabing / 100,- / 12+
Zeki Müller nemá na vybranou. 

Někdo totiž postavil školní tělocvič-
nu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy 

nad místem se zakopanými ukrade-
nými penězi, které tam pro něj ukry-
la jeho přítelkyně. A tak, aby se po 
propuštění z basy dostal ke své kořis-
ti, musí se vydávat za suplujícího uči-
tele na Götheho gymnáziu. 

Režie: B. Dagtekin / Mluví: 
Radek Hoppe, Irena Máchová, 
Viktorie Taberyová

2. – 4. 10. ve 20:00, 5. 10. 
v 17:30 a 10. a 20. 10. v 19:30

Zmizelá
Drama, Th riller / USA / 145min 

/ PREMIÉRA , titulky / 120,- / 
15+

Amy se ztratila v den pátého výro-
čí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že 
nezmizela dobrovolně. Zoufalý man-
žel organizuje rozsáhlé pátrací akce 
a snaží se dělat vše možné pro to, aby 
se jeho žena našla. Paralelně s tím 
probíhá policejní vyšetřování, které 
kromě Amy hledá i člověka, jenž má 
její zmizení na svědomí. Všechny 
stopy ale ukazují právě na Nicka.

Režie: D. Fincher / Hrají: Ben 
Affl  eck, Rosamund Pike, Neil

3. a 5. 10. v 17:00
Zůstaň se mnou
Romantický / USA / titulky / 

100,-
Sedmnáctiletá Mia se po vážné au-

tonehodě ocitá v kómatu, její svět 
se právě převrátil vzhůru nohama. 
Měla všechno – báječnou rodinu, 
oddaného přítele a hudební talent. 
Rázem ovšem přichází o vše, co po-
kládala za samozřejmé. Po tragické 
srážce aut zahynou její rodiče i bratr. 
Mia teď klade sama sobě klíčovou 
otázku – má zůstat, či odejít?

Režie: R. J. Cutles / Hrají: Chloë 
Grace Moretz, Mireille Enos, Liana 
Liberato

3. 10. v 17:30, 11. a 18. 10. 
v 15:30, 15. 10. (BABY BIO) a 1. 
11. v 15:00

Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 110,-, 

později 100,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospo-

dářství. Sourozenci při svém putová-
ní vstupují do slavných pohádek, ve 
kterých je čeká mnoho nástrah, ne-
čekaných příhod a snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří 
Lábus, Zuzana Norisová, David 
Matásek

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti 
bude v sále připraven koberec s hrač-
kami a pro vás fi lm. Do sálu si vez-
mete vše, co budete potřebovat a po 
celou dobu projekce bude v sále pří-
tmí. Film poběží se sníženou hlasitos-
tí. Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

4. 10. v 17:00
Láska na kari
Romantické drama / USA / 

122min / titulky / 100,- / 12+
Madame Mallory, majitelka vyhlá-

šené restaurace se třpytem Michelin-
ských hvězd se nestačí divit, když se 
do jejího městečka přistěhuje indic-
ká rodina a otevře si restauraci hned 
naproti přes ulici. Schyluje se k sou-
boji dvou odlišných kultur a zcela 
odlišné skladby koření. Dobré jídlo 
ale hory přenáší.

Režie: L. Hallström / Hrají: Helen 
Mirren, Charlott e Le Bon, Rohan 
Chand

4. 10. v 17:30
Díra u Hanušovic
Načernalá komedie / ČR / 

102min / 100,- / 15+
Učitelka němčiny Maruna, toho 

času hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Maruně na klidu nepřidá 
ani její panovačná matka, o kte-
rou spolu se sestrou Jarunou peču-
jí. Když navíc Jaruna využívá první 
příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnicho-
va, zůstává Maruna v „Díře“ s mat-
kou i nápadníky sama. Jednoho dne 
však u Hanušovic dojde k nečekané 
události..

Režie: M. Krobot / Hrají: Tatia-
na Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaro-
slav Plesl, Lukáš Latinák, Johanna 
Tesařová, Lenka Krobotová


