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Hledáte 
novou práci?

pbs.cz/kariera

Kino není jenom o filmu, 
ale také o tom, že se potkáte s 
kamarády, dáte si s nimi výbor-
nou kávičku nebo sklenici vína, 
říká Jiří Šamonil z jihlavského 
kina Dukla.

Veronika Dawidowicz ז

Řekněte nám něco o kinu Duk-
la…

Kino Dukla promítá již od roku 
1915 a my jsme hrdí, že s podporou 
magistrátu můžeme nést tento pra-
por dál. Jsme rodinné kino. Zaměřu-
jeme se na běžnou rodinu. 

Pro menší děti hrajeme o víkendu 
vždy dvě dětská představení, někdy 
nabídneme i tematické omalovánky 
k filmu. 

Pro rodiče máme převážně české fil-
my, o které je největší zájem. Na ame-
rické akční filmy si ale také najdeme 
čas. A v neposlední řadě jsme rodin-
né kino i z hlediska rodinného roz-
počtu. Hrajeme za minimální ceny 
stanovené distributorem, velmi příz-
nivé jsou i ceny v naší kavárně.

Jaký program u vás diváci na-
jdou? Jedete spíše filmové trháky 
nebo si raději vybíráte do projekce 
méně komerční filmy?          

Naše nabídka je velmi pestrá. Máme 

široký hrací plán a díky dvěma sálům, 
které jsou vybaveny nejmodernější-
mi technologiemi i pro premiérové 
filmy, hrajeme od pondělí do pátku 
čtyři představení a sobota a neděle 
šest představení každý den. 

Najdeme si vždy prostor nejen na 
komerční filmy, ale i na cestovatel-
ské přednášky, opery nebo evropské 
artové filmy. 

Naše kino je členem sítě Euro-
pa Cinemas se závazkem hrát 20% 
evropských nečeských filmů. 

V tomto roce jsme měli na progra-
mu tři opery z Královské opery v 
Londýně.

Velmi zajímavé byly i komentova-
né prohlídky například galerie Ufifzi. 
Na takové věci přijíždějí zájemci i ze 
širokého okolí Jihlavy.

Co se vám na vašem kině líbí? 
V kině se snažíme o přátelskou 

atmosféru s diváky. Žádný automat 
nám nepustí film v daný čas, ale per-
sonál vždy zkontroluje, jestli už jsou 
v kavárně všichni obsloužení. 

Lidem se určitě bude líbit nejen 
naše nejpestřejší nabídka filmů širo-
ko daleko, ale určitě uvítají i mini-
mální možné ceny

A na jaký film byste lidi pozval? 
Co vás v poslední době nadchlo? 

V našem kině Dukla se snažíme 
o přátelskou atmosféru

Tipy na filmy v kině Dukla podle Jiřího Šamonila
Arvéd  ז

Režie: Vojtěch Mašek Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav Ple-
sl, Vojtěch Vodochodský, Marian Labuda ml., Ivana Uhlířová

Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a 
mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. Film Arvéd vypráví o tom, kam až jsme 
schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až k 
hranicím samotného pekla.

Jan Žižka ז
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, William Moseley, Vinzenz Kiefer, 

Werner Daehn, Sophie Lowe, Karel Roden, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař  
Několik let očekávaný a kvůli COVIDu odkládaný Jan Žižka. Jde o velkofilm americ-

kých rozměrů, ale kromě zhuštěného obrazu Žižkova života návštěvníci uvidí i exteri-
éry našich nejkrásnějších gotických hradů. Jeden z mála velkofilmů, které bych určitě 
doporučil.

Co mne nadchlo? Jednoznačně Top 
Gun: Maverick. Dechberoucí záběry 
letových soubojů, ale i romantika pro 
ženy. A mimochodem: od prvního 
dílu jsme všichni zestárli o 36 let, jen 
ten Tom Cruise je pořád stejný. Pro-
to má film úspěch i u žen. 

Pro děti byl nejzajímavější animák 
Mimoni 2: Zrození padoucha. Film 
stále úspěšně opakujeme. A na co se 
těšit? Samozřejmě na české filmy.

Proč by měli lidé chodit do kina? 
Kino je prostě kino. Film je možno 

vidět na velikém plátně s dokonalý-
mi zvukovými efekty ze všech smě-
rů. Velmi důležitý je ale i sociální roz-
měr. 

Potkat se s kamarády, dát si s nimi 
výbornou kávičku nebo sklenici vína, 
být ve společnosti ostatních. 

V případě dětí je samozřejmě nevy-
hnutelný popcorn. 

Takzvané VoD platformy (Video 
on Demand) nepovažujeme za svo-
ji konkurenci. To je prostě jiný seg-
ment. Kdo si přeje sledovat film na 
obrazovce telefonu, jeho věc :-)


