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11. – 12. 10. v 17.00
Diana
Drama / Velká Británie / 108min / 

110,-
Legenda je vždy jen část pravdy. 

Film Diana s Naomi Watt s v titulní 
roli se zaměřuje na poslední roky ži-
vota Lady Diany, princezny lidských 
srdcí. Roky, které vyvrcholily tragic-
kou smrtí při honičce s paparazzi. Ro-
ky, které pro veřejnost skrývají nejed-
no tajemství.

Režie: O. Hirschbiegel / Hrají: Na-
omi Watt s, Lee Asquith-Coe, Nave-
en Andrews

14. 10. ve 20.00
Kuře na švestkách
Romantický, Drama / Francie, Ně-

mecko, Belgie / 93min / 70,- / 
Hlavním hrdinou romantického 

příběhu o osudové lásce je Nasser 
Ali Khan, nejslavnější houslový vir-
tuóz své doby. Ten si jednoho dne 
zničí své skvělé housle, a protože 
žádné další, se kterými by byl sku-
tečně spokojený, nemůže najít, roz-
hodne se, že se odevzdá smrti.

Režie: M. Satrapi / Hrají: Mathieu 
Amalric, Isabella Rosellini, Chiara 
Mastroiani

15. – 16. 10. ve 20.00
Riddick
Akční, Sci-Fi / USA, Velká Británie 

/ 119min / titulky / 100,- / 12+
Riddick se ocitá na nehostinné 

planetě zraze-ný svými druhy. Aby 
přežil útoky nelítostných predátorů, 
aktivuje záchranný signál, který k ně-
mu přivede i jeho nepřátele.

Režie: D. Twohy / Hrají: Vin Die-
sel, Karl Urban, Katee Sackhoff 

16. 10. v 10.00
Samsara
Dokumentární, Dobrodružný / 

USA / 102min / BIO RÁJ, beze slov 
/ 50,- / 12+

Ve spolupráci s Jihlavským knihku-
pectvím Kuba & Pařízek bude pro 
diváky připravena přehlídka kniž-
ních publikací cestopisů, encyklope-
dií a jiných tematických knih.

Samsara 17. 10. ve 20.00 / FK / 
70,- / 12+

Připravte se na zážitek a zkušenost 
smyslů, které nemají obdobu. Film, 
který vznikal přes pět let ve dvaceti pě-
ti zemích nás, zavádí na posvátná mís-
ta, do postižených oblastí, průmyslo-
vých zón a míst přírodních zázraků.

16. 10. v 14.30
Líbánky
Intimní drama / ČR a SR / 98min 

/ BABY BIO / 80,-
Líbánky 20. 10. v 17.30 / 80,-
Líbánky se odehrávají v čase dvou 

dnů svatební oslavy. Nevěsta a že-
nich – Tereza a Radim tvoří půvabný 
pár, navzdory tomu, že oba již prošli 
manželskou zkušeností a odnesli si z 
ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, 
Radim dospívajícího syna. Jsou však 
odhodláni zkusit to znovu, jsou pře-
svědčeni, že tentokrát to vyjde.

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna 
Geislerová, Stanislav Majer, Jiří Černý

16. 10. v 17.00
Babovřesky 
Komedie / Česko / 133min / BIO 

RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je ze 

života současné jihočeské vesnice Ba-
bovřesky, která s nadhledem a kome-
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diální nadsázkou, tak trochu v duchu 
Slunce, seno, sleduje kupící se nedo-
rozumění a souhry náhod, které po-
řádně zamotají hlavu její obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

17. – 20. 10. v 17.00
Turbo
Animovaný / USA / 95min / PRE-

MIÉRA , dabing / 120,- 
Turbo je obyčejný malý šnek, 

který má velký sen. Žít život hle-
mýždím tempem ho neuspokojuje, 
touží po mnohem vyšší rychlosti. 
Neustále trénuje, své pokroky měří 
metrem. Jeden metr dokáže aktuál-
ně „uběhnout“ za sedmnáct minut. 
Kvůli tomu příliš nezapadá do hle-
mýždího společenství. Mezi hle-
mýždi se totiž nenosí velké sny a 
velká rychlost, důležitějším ukaza-
telem jsou odpracované hodiny na 
hlavním zdroji obživy, tedy na „rod-
ném“ rajčatovém stromku.

Režie: D. Soren / Mluví: Filip Bla-
žek, Tomáš Juřička, Filip Čapka

17. – 18. a 22. 10. v 17.30, 19. – 
20. 10. v 15.30
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný, Komedie/ USA / 

96min / PREMIÉRA , dabing / 120,- 
(děti 100,-)

Zataženo, občas trakaře 2 / 21. 10. v 
17:30 / 3D, dabing / 155,- (děti 135,-)

Po katastrofální potravinové bou-
ři v prvním fi lmu byl vynálezce Flint 
a jeho přátelé nuceni opustit město. 
Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, 
že jeho zařízení stále pracuje a vytváří 
neuvěřitelné tvory – cosi jako živoucí 
jídlo. Na malé i velké diváky čeká se-
tkání s čipernýmí okurkami, hladový-
mi tacodýly nebo krevetími opičkami! 
Flint bude mít s kamarády spoustu 
práce uvést vše zase na pravou míru.

Režie: C. Cameron a K. Pearn / 
Mluví: Petr Lněnička, Pavel Tesař, 
Chester, Ota Jirák, Tereza Bebarová

17. – 19. 10. v 19.30
Plán útěku
Akční, Th riller / USA / 115min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Legendy akčních fi lmů Sylvestr 

Stallone a Arnold Schwarzenegger 
se konečně potkávají jako hlavní 
hrdinové v jednom fi lmu. A samo-
zřejmě v poctivém akčním nářezu. 
Do nejstřeženějšího vězení se do-
stal každý z nich sám, ven se pokusí 
utéct spolu.

Režie: M. Håfström / Hrají: Syl-
vester Stallone, Arnold Schwarzene-
gger, James Cavizel

19. 10. v 18.00
Madam Butt erfl y (Giacomo Pu-

ccini)
Opera Sydney, záznam představení 

/ 200,-
Madam Butt erfl y je tragická opera 

o dvou dějstvích. Její děj se odehrává 
na počátku 20. století v japonském 
městě Nagasaki. www.opera-austra-
lia.org.au

Režie: M. Oxenbould / Účinkují: 
Hiromi Omura, James Egglestone, 
Sian Pendry

20. a 22. 10. ve 20.00
Carrie
Horor, Th riller / USA / 110min / 

titulky / 110,- / 15+
Carrie White je plachá dospívající 

dívka, která je díky přísné výchově 
své fanaticky věřící matky totálním 
outsiderem. Ve škole prožívá hotové 
peklo – její oblíbenější spolužáci (a 
hlavně spolužačky) ji neustále šika-
nují a krutě si ji dobírají. Ale Carrie 

má tajemství: jednoho dne zjistí, že 
byla obdařena vzácnou, a zároveň 
děsivou mocí telekineze. 

Režie: K. Peirce / Hrají: Chloe 
Grace Moretz, Julianne Moore

21. – 22. 10. v 17.00 a 31. 10. 
v 19.30
Tanec mezi střepinami
Hudební, Taneční / Slovensko / 79 

min / 90,- / 12+
Režisér Marek Ťapák svým fi lmem 

volně navazuje na silné tradice hu-
debně-tanečních fi lmů, které v mi-
nulosti vytvářeli legendární slovenští 
fi lmaři a promítá je do nově zpra-
cované aktuální podoby. Příběh je 
postavený na představách hlavního 
hrdiny, vynořujících se z hloubky 
paměti, který prožívá své silné život-
ní situace a zážitky prostřednictvím 
tance, podmanivé hudby, něhy a síly 
básnického slova.

Režie: M. Ťapák / Hrají: Anna Ja-
vorková, Stanislav Marišler, Ondrej 
Mlynárik

21. 10. ve 20.00
Kůže, kterou nosím
Drama / Španělsko / 118min / 

FK, titulky / 70,- / 15+
Dvanáct let po smrti manželky, jež 

zahynula v explodujícím autě, se re-
nomovanému plastickému chirurgovi 
Robertu Ledgardovi (Antonio Ban-
deras) podařilo vyvinout odolný typ 
kůže, který by byl býval jeho milova-
nou zachránil. Šarmantní muž posed-
lý ideou, jež sahá za hranice bioetiky, 
se nenechá spoutat skrupulemi ani v 
okamžiku, kdy se rozhodne svůj vy-
nález testovat.

Režie: P. Almodóvar / Hrají: An-
tonio Banderas, Elena Anaya, Blanca 
Suárez

22. 10. v 19.30
Don Jon
Komedie / USA / 90min / titulky 

/ 110,- / 15+
Jeho kámoši mu říkají Don Jon – 

prostě si domů z baru přitáhne ja-
koukoli chce. Nic se ale podle něj 
nevyrovná osamocenému sledování 
porna. Nespokojený se svým dosa-
vadním životem se vydává za pozná-
ním lepšího sexu, ale k jeho překva-
pení se místo toho poučí daleko více 
o životě a lásce ze vztahů se dvěma 
velice odlišnými ženami.

Režie: J. Gordon-Levit / Hrají: Jo-
seph Gordon-Levit, Scarlet Johans-
son, Julianne Moore

31. 10. v 17.00
Ptačí úlet
Animovaný / USA / 85min / PRE-

MIÉRA , dabing / 100,- / 
Film Ptačí úlet je příběhem dvou 

odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrá-
tit čas a zachránit sebe a další svého 
druhu od jistého konce. Cíl je jasný 
– ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstra-
nit krůty ze svátečního stolu Dnu dí-
kůvzdání jednou provždy! 

Režie: J. Hayward / Hrají: Woody 
Harrison, Owen Wilson, Amy Po-
ehler

31. 10. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

PREMIÉRA  / 100,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k pe-
nězům. František Vedral, na první 
pohled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -

rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky a 
organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek.

Mostecká 10

4. 10. 18.00 
PUNK´S NOT DEAD FEST 21
Degradace, P.V.A., Muerti, Než-

faleš, Mentálně Narušená Moucha, 
Aft , Ilegality, 13 steps to hell. Vstup: 
150 Kč

5. 10. 21.00 
STRA NGEMIND, SNAIL, CO-

DERS
Koncert
11. 10. 21.00 
LIWID
Objev pop rockové scény. Amelie 

tour 2013 + host (debutová deska 
Amelie)

12. 10. 21.00 
PAVEL HOUFEK & B + hosté
18. 10. – 19. 10. 18.00 
VII. GARA GE OF ROCK
18. 10. Metanoon, Smíšený poci-

ty, Metropolis, Major Major, Mo-
rava, Vigo, Žralok ve zdi. 19. 10. 
Lady Kate, Mr. Hanky, Hakmak, 
Markýz John, Autobus, Lidoop, 
Nightfane. 

25. 10. 21.00 
MORFINUM + hosté
26. 10. 21.00 
PLEXIS, APPLE JUICE, HAK-

MAK
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4. 10. 22.00 
Lipstick R´n´B Party feat. ORION 

(PSH) / Strejda Filí (Pio Squad)
Nejstarší český rapper Orion v roli 

Dje na tradiční parties s black music. 
S rapem začal na začátku 90. let, 

kdy utvořil formaci Peneři Strýčka 
Homeboye (PSH), která za dobu 
svého působení získala přídomek 
legendární. Vystupoval s celosvě-
tově známými skupinami jako: Pu-
blic Enemy, Snoop Dogg, Th e Ga-
me, Ice Cube, Jay Z a dalšími. Je též 
znám jako oblíbený party Dj. S Dj 
Mikem Trafi kem mají sedmým ro-
kem svou radio show Black Starr na 
Expresradiu 90,3 FM. Je držitelem 
ceny Akademie populární hudby 
Anděl za rok 2005 v kategorii RnB/
Hip Hop za své sólové album Teri-
torium 2.

5. 10. 22.00 
DNB night – ULTIMA CREW vs. 

KERA MZIT
Keramzit sound z Polné společně s 

Ultima Crew z Jihlavy Vás budou ce-
lý večer provázet svými zlámanými 
beaty. Noc plná DNB!

9. 10. 19.00 
WEDNESDAY RELAX
Luccasone (house) / Kujda (deep 

house) / Bagetar (trance) / Ljuk-m 
(minimal techno)


