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1. - 2. 6. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství
Tada Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
BIJÁSEK, dabing / 50,-

12. 6. v 17.30, 23. 6. v 17.00
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese / dabing / 100,-
Zdá se vám klobouk Tada Stonese 

poněkud známý? Není to náhoda. 
Narodil se jako Tad Jones a stejně 
jako jeho vzor Indiana, se vydává za 
dobrodružstvím. My jsme mu vysta-
vili nový rodný list a bude se jmeno-
vat TAD STONES. 

Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeologa 
poslán na expedici do Peru. S pomo-
cí Jeff a - svého věrného psa, neohro-
žené archeoložky, němého papouška 
a podvodníčka Freda, se pokusí za-
chránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů.

Český dabing: Kryštof Hádek, Jitka 
Ježková, Libor Terš

1. - 2., 5. 6. v 17.30 a 29. - 30. 
v 15.30
Království lesních strážců 
Animovaná komedie / USA / 

100min / dabing / 125,- (100,- děti)
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, 

taková je sedmnáctiletá Mary, kte-
rá prožije dobrodružství, o jakém se 
jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! 
Poté, co se kouzlem ocitne v tomto 
podivném lesním společenství musí 
partičce zábavných zelených posta-
viček pomoci, uvěřit v jejich tajuplný 
svět a zachránit ho.

Český dabing: Klára Sochorová, 
Otakar Brousek Jr., Libor Terš

1., 3. 6. ve 20.00 
Iron Man 3
Akční, Dobrodružný / USA / 

129min / dabing / 100,- / 12+

2. 6. ve 20:00
Iron Man 3 
/ 3D, dabing / 130,- / 12+
Tony Stark / Iron Man je nucen če-

lit nepříteli, jehož dosah nezná hra-
nic. Když je rukou nepřítele připra-
ven o vše, čeho si v životě cení, vydá 
se Stark na pouť s cílem nalézt toho, 
kdo je za jeho utrpení zodpovědný. 
Na každém jejím kroku bude nucen 
prokázat své odhodlání a sílu vůle.

Český dabing: Radovan Vaculík, 
Simona Vrbická, Miroslav Táborský

1. 6. v 17.00 a 11. 6. v 19.30
No
Drama, Historický / Chile, Francie, 

USA / 118min / titulky / 90,-
Jak se dělá reklamní kampaň na 

pravdu a lásku? Gael García Bernal 
v hlavní roli fi lmu o síle moderního 
marketingu v politických kampa-
ních. Píše se rok 1988 a René se vrací 
ze stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat coca colu, a hned se zapoju-
je do dění v rodném Chile. Povede 
totiž kampaň demokratických stran 
proti stárnoucímu despotickému ge-
nerálovi.

Hrají: Gael García Bernal, Alfredo 
Castro, Néstor Cantillana

1. - 2. a 19. - 20. 6. v 19.30
Pařba na třetí
Komedie / USA / 100min / titulky 

/ 100,- / 15+
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Po-

té se jim povedlo to samé i s bratrem 
nevěsty. A nyní budou léčit zlomené 
srdce po smrti nejbližšího. Ujetému 
Alanovi totiž zemře otec, a tak se par-
tička, která téměř položila město ha-
zardu na lopatky, vrací, aby mu vymy-
la mozek pořádnou porcí alkoholu.

Hrají: Bradley Cooper, Jamie 
Chung, Ed Helms

2., 7., 22., 28. 6. v 17.00 a 5., 
16. 6. v 19.30
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / 80,- 

/ senioři nad 65 let ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižování, 

agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

3. - 4. 6. v 19.30
Hluboko
Drama / Island / 95min / titulky / 

100,-
Březen 1984, Island. Po nečekané 

prudké bouři se několik kilometrů 
od pobřeží potopila rybářská loď i s 
celou posádkou. Jeden člen posádky 
však popřel veškeré fyzikální zákony 
a přežil. Guli sám bez pomoci dopla-
val až ke břehu islandského ostrova 
a překonal i strastiplnou cestu přes 
pusté lávové pole.

Hrají: Ólafur Darri Ólafssona, 
Jóhann G. Jóhannsson, Þorbjörg 
Helga Þorgilsdótt ir

4. - 5., 18., 22. 6. ve 20.00 a 6., 
8. 6. v 17.30
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 100,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání.

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan

5. 6. v 17.00
Co kdybychom žili společně
Tragikomedie / Francie, Německo 

/ 96min / titulky / 50,- / 12+
Annie, Jean, Claude, Albert a Je-

anne jsou nerozlučnými přáteli ví-
ce než čtyřicet let. Když jim paměť 
i srdce začínají pomalu vypovídat 
službu a na obzoru je přízrak domo-
va důchodců, vzepřou se a rozhod-
nou se žít společně. Nápad je to při-
nejmenším bláznivý.

Hrají: Daniel Brühl, Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, 
Pierre Richard

6. - 9., 13. - 14., 17. 6. ve 20.00
Star Trek: Do temnoty
Sci-Fi / USA / 132min / PREMI-

ÉRA , titulky / 125,-

Další kulturní akce uvádíme uvnitř novin 
v Jihlavském kulturním létě.


