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6. 11. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / BIO 

RÁJ, titulky / 70,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: W. Allen / Hrají: Cate Blan-
chett , Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

7. 11. v 17.00, 10. – 11. 11. 
v 17.30 a 12. 11. v 19.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

(10. – 11. 11. ve 3D) titulky / 80,- 
(110,- 3D) / 12+

Během zdánlivě rutinní výpravy do 
kosmu dojde ke katastrofě. Loď je 
zničená a Stone a Kowalsky zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na 
druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili jakékoli spoje-
ní se Zemí… a tím i jakoukoli šanci na 
záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

7. – 8., 12., 13. 11. v 17.30 a 9. – 
10., 24. 11. v 15.30
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / PREMIÉRA  / 100,-
Co když se klíčová pasáž našich dějin 

odehrála úplně jinak, než se nám snaží 
namluvit učebnice dějepisu? Co když 
se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, 
natož aby shořel? Co když měl Jan Žiž-
ka víc než jen jedno zdravé oko? Kome-
die hravě boří mýty o husitské éře, když 
na piedestal historie místo kazatele a 
vojevůdce staví dva neskutečné pople-
ty, kteří se proti své vůli stali hrdiny své 
doby. Jen to nikdo neví.

Režie: P. Koutský / Mluví: Jiří Lá-
bus, Oldřich Kaiser, Martha Issová, 
Marek Eben

7. – 8. 11. v 19.30
U konce světa
Komedie / Velká Británie / 109min 

/ titulky / 100,- / 12+
Tahle putyka, stojící v ospalém měs-

tečku Newton Haven, je zajímavá 
snad jen tím, že má být cílem velmi 
odvážného pivního maratónu pětice 
kamarádů. Ti se ho pokusili „doběh-
nout“ už před lety, ale tehdy na ně 
bylo tempo 12 piv – 12 hospod – 1 
noc příliš zběsilé. Pak je osud zavál na 
všechny strany, než se Gary, který v 
životě nic nedokázal, rozhodl, že do-
káže dokončit alespoň legendární tah 
po hospodách v Newton Haven.

Režie: E. Wright / Hrají: Simon 
Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, 
Rosamund Pike, Pierce Brosnan

8. – 9. 11. v 17.00 a 22. 11. v 19.30
Žena v kleci
Kriminální drama / Dánsko / 97min 

/ titulky / 90,- / 15+
Stačí jediný den a paličatý komisař se 

přes výslovný zákaz střemhlav vrhá do 
řešení případu Merete Lynggaardové, 
populární političky, která před pěti lety 
záhadně zmizela při plavbě na trajektu. 
Jediným svědkem je její duševně ne-
mocný bratr, který byl po události na-
lezen v podpalubí. Případ byl uzavřen 
jako jednoznačná sebevražda.

Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 
Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter
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10. a 15. 11. v 17:00, 11., 14., 23. 
a 26. 11. v 19.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 120,- (26. 11. za 
100,-) / 12+

Stojíte poprvé tváří v tvář své bu-
doucí životní lásce a chcete jí říct vě-
tu, po které se do vás nadosmrti za-
miluje. V drtivé většině případů to 
poděláte. Tim, hrdina romantické 
komedie Lásky čas, má to štěstí, že 
tyhle zásadní životní momenty může 
opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

10. 11. v 19.30, 12. a 17. 11. v 19.30
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 100,- 

/ 12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

11. a 28. 11. v 17.00, 18. 11. 
v 19.30
Rozbitý svět
Drama / Velká Británie / 90min / 

titulky / 90,- 
Skunk je 11 let, je diabetička a je 

dost cool. Letní prázdniny právě za-
čaly a její dny jsou plné bezstarost-
ných nadějí. Pak ale pan Oswald, 
hnusný chlápek, který žije přes uli-
ci, zbije Ricka, milého, ale labilního 
kluka odvedle, a Skunk začne ztrá-
cet svou nevinnost takovou rych-
lostí a takovým způsobem, že se jí 
to vymyká z rukou.

Režie: R. Norris / Hrají: Tim Ro-
th, Eloise Laurenc, Cillian Murphy

11. 11. ve 20.00 
Evangelium sv. Matouše 
Drama / Itálie / 166min / FK, ti-

tulky / 80,- / 15+
Kontroverzní italský autor použil 

striktně doslovné citace z Matoušova 
evangelia (byť některé části vypustil 
a jiné přesunul), ale při inscenová-
ní se vůbec neohlížel na historickou 
věrohodnost: celý snímek vznikl v 
autentických prostředích nejzaosta-
lejšího jihoitalského kraje Basilicata 
a objevují se v něm ve stylizovaných 
kostýmech výhradně neherci ( Ježíše 
ztvárnil španělský student, zestárlou 
Marii Pasoliniho matka, Jidáše hraje 
řidič náklaďáku).

Režie: P. P. Pasolini / Hrají: Enri-
que Irazoqui, Margherita Carusoov, 
Mario Socrate

13. 11. v 15.00 (BABY BIO), 17. 
11. v 15.00, 24. 11. v 17.00 (BA-
BY BIO) 
Revival
Komedie / Česko / 116 min / 90,- / 

12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmová 

skupina Smoke hraje ve složení Miro-
slav Krobot jako kytara, Bolek Polívka 
jako basa, Karel Heřmánek u kláves, 
Marián Geišberg jako zpěvák. Smoke, 
to byli čeští Rolling Stones. Za nejas-
ných okolností se ale v roce 1972 ro-
zejdou. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. Jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke jsou 
tedy různé – peníze, touha po ztracené 
slávě, touha pomoci kamarádovi, ane-
bo se ještě jednou pořádně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

13. 11. v 17.00
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / BIO 

RÁJ, titulky / 80,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se 

David stát pašerákem drog a přivézt 
z Mexika Bradovu poslední zásilku. 
Vymyslí jednoduchý plán a k jeho 
uskutečnění přemluví své sousedy 
– cynickou striptérku Rose, rádoby 
zákazníka Kennyho a protřelou po-
tetovanou puberťačku s piercingem 
Casey. A tak se „Millerovi“ vydávají 
v obrovském nablýskaném karavanu 
na víkend za jižní hranici.

Režie: R. M. Th urber / Hrají: Jen-
nifer Aniston, Ed Helms, Jason Su-
deikis

13. a 18. 11. v 17.30, 16. – 17. 11. 
v 15.30
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný, Komedie/ USA / 

96min / (18. 11. ve 3D) dabing / 80,- 
(130,- 3D)

Po katastrofální potravinové bouři v 
prvním fi lmu byl vynálezce Flint a je-
ho přátelé nuceni opustit město. Ten-
tokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že 
jeho zařízení stále pracuje a vytváří ne-
uvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jíd-
lo. Na malé i velké diváky čeká setkání 
s čipernými okurkami, hladovými ta-
codýly 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

8. 10. v 17.00
Byzantium – Upíří příběh
Fantasy, Drama / Velká Británie, 

USA, Irsko / 118min / PREMIÉRA , 
titulky / 110,- 

Eleanor a Clara, dvě tajemné mla-
dé ženy, hledají útočiště v chátrajícím 
pobřežním letovisku. Uprostřed zbyt-
ků laciného luxusu a polorozpadlých 
hotelů se pokoušejí sehnat peníze a 
ubytování. Clara si začne vydělávat ja-
ko prostitutka a brzy se setká se styd-
livým a osamělým Noelem, který jim 
poskytne útočiště v opuštěném pen-
zionu jménem Byzantium.

Režie: N. Jordan / Hrají: Gemma 
Arterton, Saoirse Ronan, Caleb Lan-
dry Jones

14. – 16., 19. 11. ve 20.00, 21. a 
26. 11. v 17.30
Mafi ánovi
Akční, Komedie / USA, Francie / 

111min / PREMIÉRA , titulky / 120,- 
/ 12+

Kdysi měl všechny a všechno pod pal-
cem. Ale časy se mění. Bývalý mafi án-
ský boss Giovanni, jeho rázná manželka 
Maggie a jejich dvě děti jsou za příklad-
nou spolupráci se zákonem umístěni 
do programu na ochranu svědků. Jenže 
mafi ánské klany zuřivě pátrají po špina-
vém udavači s jasným cílem.

Režie: L. Besson / Hrají: Robert 
De Niro, Michelle Pfeiff er, Tommy 
Lee Jones

17. 11. v 18.00
Labutí jezero
Balet / Rusko – Mariinské divadlo 

/ 215min / 3D, titulky / 250,-Světo-
vá premiéra Labutího jezera se sice 
uskutečnila 20. února 1877 ve Vel-
kém divadle v Moskvě v choreogra-
fi i baletního mistra českého původu 
Václava Reisingera, Čajkovského ge-
niální hudba však získala proslulost 
až ve spojení s choreografi í, jejímiž 
autory byli Lev Ivanov a Marius Pe-
tipa, a která byla poprvé uvedena 15. 
ledna 1895 v Sankt Petěrburgu. Spo-

lečnost Jamese Camerona a Vince 
Paceho „Cameron Pace Group“ vyu-
žila tutéž technologii, která byla pou-
žita při výrobě oscarových 3D fi lmů 
Avatar a Life of Pi (Pi a jeho život).

Režie: Y. Fateev / V hlavní roli: Ela-
terina Kondaurova

17. 11. v 19.30 a 18. 11. v 17.00
2 zbraně
Akční / USA / 109min / titulky / 

80,- / 12+ 
Posledních 12 měsíců jsou agent 

Národního úřadu pro kontrolu ob-
chodu s drogami Bobby Trench a 
důstojník Americké námořní rozvěd-
ky Marcus Stigman i přes vzájemné 
antipatie odsouzeni nehnout se od 
sebe téměř na krok. Pracují v utajení 
jako členové drogového syndikátu a 
každý z nich svému partnerovi věří 
zhruba tolik jako zločincům, jejichž 
zadržením byli oba pověřeni.

Režie: B. Komárkur / Hrají: Den-
zel Washington, Mark Wahlberg, 
Paula Patt on

18. 11. ve 20.00
Lore
Drama, Th riller, Válečný / Němec-

ko, Austrálie / 108min / titulky / 
80,- / 12+

Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče 
uvězněni americkými a sovětskými 
vojsky a ona byla ponechána svému 
osudu, přebírá dívka zodpovědnost 
za své čtyři mladší sourozence a ve-
de je z Bavorska přes zničenou zemi 
na sever do bezpečí babiččina domu 
vzdáleného asi 900 km.

Režie: C. Shortland / Hrají: Saskia 
Rosendahl, Nele Trebs, Phillip Wie-
gratz

19. 11. v 17.00 a 20. – 21. 11. 
v 19.30
Crazy Joe
Akční, Th riller / Velká Británie, 

USA / 100min / titulky / 110,- / 12+
Býval člen elitní zásahové jednotky, 

nyní se z něj stal hledaný uprchlík. Jo-
ey utíká před svou minulostí, kterou je 
dohnán, až k vojenskému soudu. Ny-
ní na dně, hnán touhou po pomstě se 
Joey přidává k londýnskému podsvětí, 
kde bere spravedlnost do svých rukou.

Režie: S. Knight / Hrají: Jason Sta-
tham, Agata Buzek, Vicky McClure

20. 11. v 17.00
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 142min 

/ BIO RÁJ, titulky / 70,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedaleko 
domu záhadného a časté večírky po-
řádajícího Jaye Gatsbyho a také kou-
sek od své sestřenice Daisy a jejího zá-
letného manžela s modrou krví Toma 
Buchanana. Nick se postupně stane 
součástí světa mimořádně bohatých 
lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.

Režie: B. Luhrmann / Hrají: Le-
onardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan

21. 11. ve 20.00
Jeskyně zapomenutých snů
Dokumkent / USA, Kanada, Fran-

cie, Německo / 90min / 3D, FK, titul-
ky / 90,- 

Když v roce 1994 vstoupil francouz-
ský archeolog Chauvet a jeho tým do 
neznámého jeskynního systému v ma-
lebném údolí řeky Ardeche, netušil, že 
právě učinil fascinující objev, kterým se 
navždy zapíše do dějin. V jeskyni, která 
dodnes nese jeho jméno, totiž narazil 
na dosud nevídanou kolekci jeskyn-
ních maleb, jež jsou jednou tak staré 
než jakékoliv předchozí objevy. 

Režie: W. Herzog


