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Kino Dukla
 Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428
4. 8. v 17.30, 1. a 27. 8. v 19.30, 

22. 8. ve 20.00
OKLAMANÝ
Drama / USA / 94min / titulky / 

100,- / 12+
Za zdmi izolované dívčí školy zuří 

americká občanská válka, ale zde 
konfl ikt neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře. Těžce zra-
něného nepřátelského důstojníka 
Johna se ujmou, aby ho, hned jak 
se postaví na nohy, vydaly „svým“ 
vojákům jako zajatce. Jenže John si 
omotá kolem prstu nejen mladičké 
studentky, ale i jejich staropanen-
skou učitelku, a především ředitelku. 
Ve všech se díky němu probouze-
jí emoce, které ještě (nebo už dlou-
ho) nezažily. O to jsou ničivější, pro-
tože John si neuvědomuje, že se ocitl 
uprostřed bitvy, která je strašlivější, 
než všechny boje probíhající války.

Režie: S. Coppola/ Hrají: Colin 
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten 
Dunst, Elle Fanning

5. 8. v 19.30, 1. 8. ve 20.00, 6. 8. 
v 17.00, 11. a 28. 8. v 17.30

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 92min 

/ titulky / 110,- (od 25. 8. 100,-) / 
12+

Jean-Etienne je francouzský spi-
sovatel, který žije po boku bohaté 
manželky a je dokonale odtržen od 
reality. Což se mu stane osudným, 
když v debatě propaguje svůj román 
Srdečně vás vítáme, kde řeší téma 
pomoci lidem v nouzi, lidem bez 
domova. V přímém přenosu vzdo-
ruje silné kritice oponenta, který 
jej napadá, že sice hezky píše, ale v 
životě se tím není schopen řídit. A 
tak Jean-Etienne, aby osobním pří-
kladem dokázal vstřícnost, veřejně 
vyzve kteroukoli romskou rodinu 
k soužití u něj doma. Jean-Etienne 
rovnou na kameru nadiktuje i svou 
adresu. Potom se ale nemůže divit, 
když u něj večer zadrnčí zvonek, a za 
vraty stojí usměvavý Babik se svou 
početnou rodinou.

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Ary Abitt an, Elsa 
Zylberstein, Cyril Lecomte

2. a 28. 8. ve 20.00
DRUHÁ STRA NA NADĚJE
Drama, komedie / Finsko / 98min 

/ titulky / 80,- / 12+
Stárnoucí podomní obchodník s 

košilemi Wikström udělá velké roz-
hodnutí: opustí svoji ženu alkoho-
ličku i uvadající živnost. Po epizod-
ní kariéře pokerového hráče zakoupí 
nevýdělečnou restauraci na zapome-
nutém helsinském dvorku. Brzy se 
ukáže, že nepřístupná slupka málo-
mluvného hrdiny skrývá veliké srd-
ce – to když nabídne práci mladšímu 
muži, který je ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci. Jak bývá u fi lmů A. 
Kaurismäkiho zvykem, lidskost a 
smysl pro humor probleskují ponu-
rostí a dodávají hořkosladké kome-
dii příchuť optimismu. 

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Ville 
Virtanen, Tommi Korpela, Kati 
Outinen, Sakari Kuosmanen

2. a 28. 8. v 19.30, 11. 8. v 17.00, 
5. a 20. 8. v 17.15, 6. 8. ve 20.00

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 
PLANET

Akční sci-fi  / Francie / 137min / 
titulky, dabing; 2D 120,-, 3D 140,- / 
12+

28. století, dosud známý vesmír. 
Valerian a Laureline jsou zvláštní 
vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmír-
ných teritoriích. Ve své práci patří 
k absolutní špičce. Dobrodružství 
plné fantazie a akční podívané nás 
zavede do toho nejpodivuhodnější-
ho vesmíru, který byl dosud stvořen. 
Příběh je založený na průkopnickém 
komiksu, který inspiroval celé gene-
race umělců, spisovatelů a tvůrců.

Režie: L. Besson/ Hrají: Dane 
DeHann, Rihanna, Ethan Hawke, 
Clive Owen, John Goodman, Cara 
Delevingne

3. 8. v 17.00, 24. 8. v 17.30
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Komedie, drama / Španělsko / 

128min / PREMIÉRA  / titulky / 
100,-

Po druhé světové válce se do fašis-
tického Španělska sjíždějí fi lmaři. 
I přes vládu pevné ruky generála F. 
Franca tu nacházejí zázemí a skvělé 
lokace, kde mohou natočit velkolepý 
fi lm o královně Isabele I. Právě Fran-
co je v projektu velice zainteresova-
ný. Neví však, že režisér nikdy nena-
točil zvukový fi lm, scenárista nikdy 
nenapsal kvalitní scénář a producent 
nikdy nevyprodukoval nic dobrého. 
Jedinou skutečnou hvězdou tak je 
Macarena Granada, která několik let 
strávila v Hollywoodu. Po návratu 
do Španělska Macarena sama zjišťu-
je, že většinu kolegů už potkala při 
natáčení snímku Dívka tvých snů, 
a profesionalita týmu se od té doby 
ale nezměnila...

Režie: F. Trueba/ Hrají: Penélope 
Cruz, Santiago Segura, Jorge Sanz

3., 6. a 29. 8. v 17.30, 10. a 16. 8. 
ve 20.00

BABY DRIVER
Akční, krimi / USA, V. Británie / 

112min / titulky / 120,- / 12+
Talentovaný mladý řidič, kte-

rý zajišťuje zločincům únik z místa 
činu, je ve své práci tím nejlepším z 
oboru i díky hudbě, kterou si během 
ní pouští. Když se Baby setká s dív-
kou svých snů, vnímá to jako pří-
ležitost opustit život zločince a začít 
znovu. Poté, co je ale mafi ánským 
bossem přinucen zúčastnit se další 
akce, která je předem odsouzena k 
neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho 
život, láska i svoboda.

Režie: E. Wright/ Hrají: Ansel El-
gort, Kevin Spacey, Lily James, Jon 
Bernthal, Eiza González

3. 8. v 19.30, 4. 8. v 17.00, 17. 8. 
v 17.30

KŘIŽÁČEK
Drama / ČR, Slovensko / 90min / 

PREMIÉRA  / 100,-
Malý Jeník, jediný potomek rytí-

ře Bořka (Karel Roden), se jedno-
ho letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova, v touze 
dosáhnout Svaté země. Samota, klo-
pýtání přes kořeny a překonání stra-
chu ze tmy, se samy o sobě stávají 

vzrušujícím zážitkem; neznalý však 
směru cesty, brzy se ztrácí. Zoufalý 
otec se vydává po stopách zmizelého 
synka. Jako by mu ale osud nepřál, 
všude přichází pozdě, a zastihne 
vždy jen svědky tvrdící, že chlap-
ce viděli. Bořka postupně přemáhá 
beznaděj, zmatené vědomí se drolí a 
okolní krajina se stává krajinou jeho 
mysli.

Režie: V. Kadrnka/ Hrají: Karel 
Roden, Aleš Bilík, Matouš John, Jana 
Semerádová, Jiří Soukup

3., 4., 5., 11., 12. a 29. 8. ve 
20.00, 18. 8. v 17.30

ATOMIC BLONDE: BEZ 
LÍTOSTI

Akční thriller / USA / 115min / 
PREMIÉRA  / titulky / 110,-

Agentka MI6 Lorraine Broughton 
je vyslána během studené války do 
Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.

Režie: D. Leitch/ Hrají: Charlize 
Th eron, James McAvoy, John Good-
man, Sofi a Boutella, Toby Jones

4. a 23. 8. v 19.30, 12. 8. v 17.00, 
15. 8. ve 20.00, 3. 9. v 19.30

PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie / USA / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Kumail je stand-up komik, pří-

ležitostný řidič Uberu a největší 
fanoušek Akt X. Emily studuje psy-
chologii a rozhodně se teď nechce 
vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí 
na večer stand-up komiků. Ducha-
přítomný Kumail Emily okamži-
tě padne do oka, brzy je jasné, že 
nepůjde jen o záležitost na jednu 
noc. Nadějně se rozvíjející vztah 
ale naruší záhadná nemoc, která 
Emily uvrhne do umělého spán-
ku. V nemocnici se potkává Kumail 
s jejími svéráznými rodiči, kteří se 
s Kumailem postupně sbližují, což 
generuje řadu zábavných situací. 
Chytrá romantická komedie vypráví 
skutečný příběh populárního ame-
rického komika, který ve fi lmu hraje 
sám sebe.

Režie: M. Showalter / Hrají: 
Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano

5. 8. v 15.15
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, komedie / Španělsko 

/ 92min / dabing / 90,-
V jedné podmořské kolonii ži-

je chobotnička Deep, neurotická 
kreveta Alice a nemotorný mořský 
ďas Evo. Tři kamarádi, to znamená 
pochopitelně třikrát více průšvihů, a 
ten poslední, ten je opravdu kolosál-
ní. Jejich idylickému údolí najednou 
hrozí úplná zkáza, naprosto neprav-
děpodobná sestava proto musí rych-
le povýšit na hrdiny a najít záchra-
nu…

Režie: J. S. Gurpide

5. a 13. 8. v 15.00, 19. 8. a 2. 9. v 
15.30

AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 

100,-
Legendární závoďák Blesk McQueen 

z ničeho nic zjistí, že ho nová gene-
race závodních aut poslala mimo 
závodní dráhu, kterou nade vše 
miluje. Zpátky do hry mu může 

pomoci jen mladá talentovaná tre-
nérka, která by sama chtěla prorazit, 
a vzpomínky na báječného Doktora 
Hudsona Horneta. Slavný závoďák 
s číslem 95 musí ve fi nále závodu o 
Zlatý píst všem dokázat, že nepatří 
do starého železa.

Režie: Brian Fee

5. 8. v 17.00, 13. a 26. 8. v 17.30
PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-

ROVA POMSTA
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 129min / dabing / 100,-
V pokračování dobrodružství se 

kapitán Jack Sparrow, ke kterému se 
štěstěna opět obrátila zády, ocitá tvá-
ří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů vedených strašlivým kapitá-
nem Salazarem, kterým se podaři-
lo uniknout z Ďáblova trojúhelníku, 
a jejichž touhou je připravit o život 
každého piráta - a zejména Jacka. 
Jeho jedinou nadějí na přežití je báj-
ný Poseidonův trojzubec, ale pokud 
má mít šanci, musí přesvědčit ke 
spolupráci Carinu Smyth, geniální 
a krásnou astronomku, a Henryho, 
tvrdohlavého mladého námořníka a 
člena královského námořnictva. 

Režie: J. Rønning, E. Sandberg/ 
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, 
Kaya Scodelario, Geoff rey Rush

6. 8. v 15.00, 13. 8. v 15.30
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 

97min / dabing / 80,-
Mimi šéf je ve skutečnosti velký 

boss. Navenek sice působí jako roz-
tomilé batole, ale v nitru je to pro-
třelý byznysmen. Pracuje pro orga-
nizaci BabyCorp a jeho hlavním 
posláním je zjistit, proč teď děti 
prohrávají na trhu rodičovské lásky. 
Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl 
BabyCorp na trhu klesá, o to rychle-
ji rostou výsledky konkurenční spo-
lečnosti Štěně, a.s. Ta místo dětí pro-
sazuje do rodin chlupaté, roztomilé 
mazlíčky...

Režie: T. McGrath

6. a 12. 8. v 15.30, 28. 8. v 17.00, 
27. 8. v 15.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 120,- (děti 100,-)
Největší světový padouch Gru a 

jeho žlutí mimoní pomocníčci se 
vracejí v novém dobrodružství. A 
budou čelit neméně rafi nované-
mu zločinci jménem Baltazar Bratt . 
Naštěstí má Gru i další pomocnice 
– agentku Lucy Wilde a adoptova-
ný trojlístek uličnic: Margo, Edith a 
Agnes.

Režie: P. Coffi  n a K. Balda

8. a 21. 8. ve 20.00, 6. 8. v 19.30, 
25. 8. v 17.30

DUNKERK
Válečné drama / Nizozemsko, V. 

Británie / 107min / titulky / 110,-
Očekávané válečné drama vizio-

náře Christophera Nolana vychází z 
událostí evakuace obklíčených fran-
couzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského 
Dunkerku na jaře 1940. 

Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom 
Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylan-
ce, Kenneth Branagh


