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Manželé Slavingerovi: MON-

GOLSKO, JAKÉ DNES JIŽ NENÍ

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

2. 1. v 15:00 a 1. 2. v 15:30
Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 

85min / dabing / 80,-
Opuštěný kocourek Bouřka se jed-

noho deštivého dne ukryje v tajupl-
ném domě starého kouzelníka, kde 
bydlí také celá řada nevšedních by-
tostí ze světa fantazie. Ale ne každý 
je nadšený příchodem nečekaného 
hosta. Králík Jack spolu s myškou 
Maggie udělají všechno pro to, aby 
kocourka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson
2. 1. v 15:30, 5. 1. v 17:00, 18. 

a 31. 1. v 15:00
Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 
120,- 

Neobyčejně půvabné a vtipné vy-
právění o osiřelém medvědu z nejtem-
nějšího Peru, který přijede vlakem na 
nádraží Paddington v Londýně, kde 
se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde 
se medvídek objeví, tam se začnou dít 
neuvěřitelné věci.

Režie: P. King
2., 3., 4., 6., 7., 10., 16., 19., 20., 

21. a 24. 1.; 1. 2. (časy představení 
a verze na internetu)

Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D titulky, 3D ti-
tulky, 2D dabing, 3D dabing / 2D 
110,- a 3D 150,- 

Th orinova posedlost hromaděním 
znovu nabytého pokladu, kterému i přes 
Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, 
dožene hobita k zoufalému a nebez-
pečnému rozhodnutí. Ale ještě větší ne-
bezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích 
nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic ne-
tuší, tajně vyslal obrovskou armádu skře-
tů, aby zaútočila na Osamělou horu.

Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood

2. 1. v 17:30, 3. a 5. 1. v 19:30, 9., 
19. a 27. 1. v 17:00

Burácení
Road movie, Drama, Romantický / 

ČR / 93min / 110,-
Hrdinou příběhu je Adam Verner, 

sochař a vášnivý motorkář, který v se-
beobraně zabije otce své přítelkyně 
Valerie. Přesto, že otec celou rodinu 
týral, postaví se všichni proti Adamo-
vi, a ten je odsouzen na dvanáct let za 
vraždu..

Režie: A. Zika / Hrají: Tomáš Hají-
ček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová

2. 1. v 19:30 a 21. 1. ve 20:00
Železná srdce
Válečný, Akční / USA / 135min / ti-

tulky / 80,- / 15+
Duben 1945. Zatímco se spojenecká 

armáda pokouší o fi nální ofenzívu na 
evropské frontě, ujímá se válečný ve-
terán, armádní seržant Wardaddy, ve-

lení tanku Sherman a vydává se s jeho 
pětičlennou posádkou na vražednou 
misi v týlu nepřítele.

Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 
Logan Lerman, Shia LaBe

2. a 7. 1. ve 20:00, 3., 4., 12., 14. 
a 23. 1. v 17:30, 

Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 110,- / 

12+ 
Čtyři plavci – hráči vodního póla se 

po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci na dně bazénu dokonce 
i bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost „hodinový 
manžel“, a opravdu opravují domác-
nosti rozličným dámám, ale jak se 
časem ukáže, nejen domácnosti.

Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek 
Polívka, Eva Holubová, Lukáš Lati-
ňák, David Matásek

3. 1. v 15:00, 15. 1. v 17:00, 25. 1. 
ve 14:30

Jak jsme hráli čáru
Rodinný, Dobrodružný / ČR, SR  / 

102min / 110,- 
Pod řekou Moravou prý vede tunel, 

kterým se dá zdrhnout do Rakouska. 
Jen je potřeba ho najít. Na životě na 
československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého stole-
tí ležela těžká deka, asi jako v kaž-
dém „citlivém“ pohraničním pásmu.
Režie: J. Nvota / Hrají: Milan Lasica, 
Libuše Šafránková, Richard Labuda, 
Ondřej Vetchý

3. a 31. 1. v 15:30, 11. 1. v 15:00
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie/ USA / 90min 

/ dabing / 110,-/90,- (3D 130,-
/110,-)

Objevte tajemství nejlepších a nej-
vtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, 
jsou i nejvýkonnější úderná jednotka 
tajných agentů. Jsou připravení kdy-
koliv a kdekoliv zasáhnout i při sebe-
menším ohrožení světa.

Režie: E. Darnell, S. J. Smith / Muví: 
Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař

3. 1. v 17:00, 16. 1. v 17:30 a 26. 
1. v 19:30

Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm nedá 

nic předem naplánovat. Například 
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich 
čtyři nádherné inteligentní dcery pro-
vdají za výjimečné muže. A výsledek?

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun

4. a 10. 1. v 15:00, 5., 6., 19. a 26. 
1. v 17:30, 18. 1. ve 20:00

Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie, Dobrodružný / USA / 

89min / dabing / 110,-
Živé i neživé hrdiny přírodovědného 

muzea v New Yorku čeká nemilé pře-
kvapení. Zlatá deska začíná navzdory 
svému materiálu korodovat a kouzlo 
se pomalu leč neúprosně vytrácí. Pro 
oživlé exponáty a jejich ochránce Lar-
ryho tím začínají nejen krušné chvil-
ky, ale i jejich největší dobrodružství, 
které je přivede až za Atlantik..

Režie: S. Levy / Hrají: Ben Stiller, 
Robin Williams, Dan Stevens

4. 1. v 15:30 a 17. 1. v 15:00
Sněhová královna
Animovaná pohádka / Rusko / 

80min / dabing / 90,- 
Animovaný příběh, natočený na 

motivy světoznámé pohádky od 
Hanse Christiana Andrsena. Sněhová 
královna uvalí na zemi kletbu a všude 
zavládne nekonečná zima. Neutu-

chající polární vítr ochladí lidská 
srdce a z nich se vytratí všechna ra-
dost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou 
Lutou a skřítkem Ormem, se vydají 
na dlouhou cestu do paláce Sněhové 
královny, aby zachránili Gerdina brat-
říčka Kaye a navždy vysvobodili zemi 
z věčného sněhu a mrazu.

Režie: Vlad Barbe, Maxim Svešni-
kov

4. 1. v 19:30
Raluca
Th riller / ČR / 80min / 100,-
Bývalý polda si některé věci ze své 

minulosti rozhodně nechce připomí-
nat. Ale připomenou mu je jiní. Pra-
cuje jako soukromý detektiv, spí se 
svojí sekretářkou, sleduje lidi za pení-
ze. Až do chvíle, než se mu do života 
připlete svůdná Raluca a otočí mu ho 
o 360 stupňů. 

Režie: Z. Viktora / Hrají: Jan Do-
lanský, Malvína Pachlová, David No-
votný

4. 1. ve 20:00 a 11. 1. v 19:30
Exodus: Bohové a králové
Mýtický, Akční / Velká Británie, 

USA, Španělsko / 151min / titulky / 
110,- / 12+

Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich 
nepřátelé na život a na smrt – egypt-
ský faraón Ramses a Mojžíš, naleze-
nec, který se stal legendou. Jiná le-
genda, Ridley Scott , převedla jejich 
nesmrtelný příběh na fi lmové plátno.

Režie: R. Scott  / Hrají: Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul

5. 1. ve 20:00
Detektiv Down
Komedie / Norsko, ČR, Dánsko / 

90min / FILMOVÝ KLUB, titulky / 
70,-

Robert Bogerud provozuje jedno-
člennou soukromou detektivní kance-
lář, ale zatím se nikdy nedostal k žád-
nému skutečnému případu. Nikdo 
totiž nevěří, že tento mladík, posti-
žený Downovým syndromem, může 
vůbec něčeho v detektivní branži do-
sáhnout. Až jednoho dne..

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

6. a 30. 1. v 17:00, 14. 1. v 19:30
Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / 90,- 

/ 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě fran-

couzské ženy: svobodné, nepřed-
vídatelné, sofi stikované a vášnivé. 
Rozhodly se svá tajemství odhalit 
a podělit se o ně. Je to komedie o kari-
éře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, 
koho a co ženy chtějí…

Režie: A. Dana / Hrají: Vanessa Pa-
radis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani

6. 1. v 19:30
Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky 

/ 90,-
Je polovina padesátých let. Americký 

indián Jimmy Picard, který za druhé 
světové války bojoval v Evropě, trpí 
od návratu domů chvilkovými závratě-
mi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu. 
Lékaři ale nedokáží najít žádné fyzic-
ké příčiny. Do nemocnice pro válečné 
veterány proto povolají francouzského 
psychoanalytika, antropologa a odbor-
níka na kulturu původních obyvatel 
Ameriky Georgese Devereuxe.

Režie: A. Desplechin / Hrají: Beni-
cio del Toro, Mathieu Amalric, Gina 
McKee

7. 1. v 17:30, 10., 20. a 27. 1. 
v 19:30, 12. 1. v 17:00

Odpad
Dobrodružný, Th riller / USA / 

115min / titulky / 110,- / 15+

Tři kluci, jejichž domovem je 
centrální skládka v brazilském Riu 
– každý den ji prohledávají v nadě-
ji, že najdou něco, co jim aspoň na 
chvíli zlepší život. Netuší, že už ten 
příští nález jejich životy nenávratně 
změní.

Režie: S. Daldry / Hrají: Martin 
Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura

7. 1. v 19:30
Jessabelle
Horor / USA / 89min / titulky / 

90,- / 12+
Jessie po tragické nehodě přijde 

o snoubence a sama zůstane ochr-
nutá. Aby našla klid, nastěhuje se 
do starobylého domu v Louisianě, 
který kdysi patřil jejímu otci. Brzy 
se tam však začnou dít podivné věci 
a Jessie najde záhadný vzkaz od své 
matky, která zemřela před mnoha 
lety. Brzy pochopí, že tento dům 
je už dávno obýván i nějakou jinou 
bytostí.

Režie: K. Greutert / Hrají: Sarah 
Snook, Mark Webber, Joelle Carter

8. 1. v 17:00 a 21. 1. v 17:30
Příběh Marie
Drama / Francie / 95min / titulky / 

100,-
Příběh Marie vypráví o dívce, která 

se naučila normálně žít, ač byla od na-
rození hluchá a slepá. Tento malý zá-
zrak se odehrál ve Francii na konci 19. 
století. Marie Heurtinová se narodila 
nevidomá a neslyšící, a ani ve čtrnácti 
letech není schopná komunikovat se 
svým okolím.

Režie: J-P. Améris / Hrají: Isabelle 
Carré, Ariana Rivoire, Brigitt e Catil-
lon

8., 9., 17., 18. 1. v 17:30, 11. 1. ve 
20:00 a 30. 1. v 19:30

Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 

PREMIÉRA  / 120,- / 15+
Středem Janova života vždy byly 

ženy. Ať ty, které pózovaly před ob-
jektivem jeho fotoaparátu, nezřídka 
postavy až pitoreskní, či ty, jež ho ob-
klopovaly v soukromí. Dcery, man-
želky, milenky, sexuální přítelkyně, 
intelektuální obdivovatelky. Jedny 
nezištně milující a oddané, jiné pod-
váděné a zhrzené, další sdílející s roz-
koší jeho bouřlivý život.

Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 
Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková

8., 9., 10., 15., 17., 20. a 27. 1. 
(přesné časy a verze na internetru)

Sedmý syn
Fantasy / USA / 103min / PREMI-

ÉRA , titulky i dabing / 2D za 120,-, 
3D za 140

Síly dobra a zla od nepaměti svádějí 
válku o naši planetu. Příběh Sedmého 
syna se odehrává v dobách, kdy kladní 
hrdinové už skoro leželi na lopatkách 
a zoufale čekali na legendárního hrdi-
nu, který by je spasil.

Režie: S. Bodrov / Hrají: Ben Bar-
nes, Jeff  Bridges, Julianne Moore

8., 9., 12., 18. 1. v 19:30, 11. 1. 
v 17:30, 17. a 25. 1. v 17:00

Miluj souseda svého
Komedie / USA / 102min / titulky 

/ 120,- / 12+
Vincent (postava jako šitá na míru 

Billu Murraymu) je stárnoucí vá-
lečný veterán, jak se patří – mrzutý 
a nepříjemný na všechny lidi. Když 
se do sousedního domu nastěhují 
noví sousedé, jeho poklidný život se 
obrátí vzhůru nohama a on má na-
jednou každý den na krku 12letého 
kluka.

Režie: T. Melfi  / Hrají: Bill Murray, 
Naomi Watt s, Melissa McCarthy


