
11. 9. v 17.00
Babovřesky 
Komedie / Česko / 133min / BIO 

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

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, kte-
ré pořádně zamotají hlavu její oby-
vatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

12., 13., 16., 17. 9. v 17.30 a 14. - 
15. 9. v 15.30
Justin: Jak se stát rytířem
Animovaný, Dobrodružný / Špa-

nělsko / 96min / dabing / 110,-
I kluci ve středověku měli své tou-

hy. Justin se rozhodl být rytířem ja-
ko jeho dědeček, přestože otec mu 
vytyčil výnosnou dráhu právníka. 
Justin se tedy na vlastní pěst vydává 
za svým snem, aby podstoupil vý-
cvik a stal se opravdovým rytířem v 
brnění.

Režie: M. Sicilia / Hrají: Saoirse 
Ronan, Freddie Highmore, Rupert 
Everett 

12. - 14. a 22. - 23. 9. v 19.30
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblížit s 

jiným člověkem, není schopný s ně-
kým spolupracovat a v životě se neza-
miloval do žádné ženy. Jeho okolí jej 
tedy považuje za výstředního - génia, 
světově uznávaného znalce v oblasti 
výtvarného umění a starožitností.

Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-
frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

13. - 16., 24. 9. v 17.00
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 110,- 

/ 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

13. - 15. a 17. - 19. 9. ve 20.00
Elysium
Akční, Sci-Fi / USA / 109min / ti-

tulky / 120,- / 12+
V roce 2159 existují dva druhy lidí: 

velmi bohatí, kteří žijí na nedotče-
né umělé kosmické stanici s názvem 
Elysium, a zbytek živoří na přelidně-
né zničené Zemi.

Režie: N. Blomkamp / Hrají: Matt  
Damon, Jodie Foster, Diego Luna

15. - 18. 9. v 19.30
Mortal Instruments: Město z 

kostí
Akční, Dobrodružný / USA / titul-

ky / 110,- 
Clary je obyčejná náctiletá holka 

z New Yorku - než její máma zmi-
zí, než zjistí, že vidí to, co ostatní 
ne, než pozná, že v našem světě se 
skrývá ještě jeden, plný démonů a 
strážců. Než se ukáže, že její má-
ma i ona jsou jedněmi z vyvole-
ných strážců. Pak se její život úpl-
ně změní.

Režie: H. Zwart / Hrají: Lily Col-
lins, Jamie Campbell Bower, Robert 
Sheehan 
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16. 9. ve 20.00
Hon
Drama / Dánsko / 115min / titul-

ky / 80,- / 12+
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno 

rozvedl a začíná žít nový život. Má 
přátele, novou práci, přítelkyni a po-
hodový vztah s dospívajícím synem. 
Tuto porozvodovou idylu záhy naru-
ší jedna nahodilá lež, která se rychle 
začíná šířit v komunitě jeho přátel. 

Režie: T. Vinterberg / Hrají: Mads 
Mikkelsen, Alexandra Rapaport, 
Th omas Bo Larsen

18. 9. v 17.00
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / BIO 

RÁJ / 80,- / senioři nad 65 let ZDAR-
MA

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.

18. 9. v 17.30 a 29. 9. v 15.15
Já padouch 2
Animovaná komedie / USA / 98min 

/ dabing / 100,- 
Může být napravený padouch vůbec 

ještě zábavný? Když vypráví pohádky 
na dobrou noc? Když se bojí o nevin-
nost své nejstarší dcery? Když už ne-
chce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí 
neskončí jako obyčejný civil, protože 
v jeho nitru se stále ukrývají schop-
nosti, které by leckdo rád využil.

Režie: P. Coffi  n, Ch. Renaud / 
Mluví: Jiří Lábus, Veronika Žilková, 
Ota Jirák

19. 9. v 17.00
Hypnotizér
Krimi, Th riller / Švédsko / 122min 

/ titulky / 90,- / 12+
V rodinném domku je nalezena su-

rovým způsobem zavražděná téměř 
celá rodina a jediným přeživším je 
patnáctiletý chlapec. Detektivní in-
spektor Joona Linna povolá známého 
odborníka na hypnózu, aby chlapce 
zhypnotizoval a zjistil, co se oné no-
ci v domě stalo. Filmová adaptace 
úspěšného bestselleru Larse Keplera.

Režie: L. Hallström / Hrají: Mikael 
Persbrandt, Lena Olin, Tobias Zilliacus

19. 9. v 19.30 a 23. 9. v 17.00
Diana
Drama / Velká Británie / 110,-
Legenda je vždy jen část pravdy. Film 

Diana s Naomi Watt s v titulní roli se 
zaměřuje na poslední roky života Lady 
Diany, princezny lidských srdcí. Roky, 
které vyvrcholily tragickou smrtí při 
honičce s paparazzi. Roky, které pro 
veřejnost skrývají nejedno tajemství.

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

19. 9. ve 20.00
Pátrání po Sugar Manovi
Dokument, Hudební / Švédsko / 

86min / titulky, FK / 70,-
Pátrání po Sugar Manovi vyprá-

ví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh 
Rodrigueze: největší rockové hvězdy 
70. let, která nebyla.

Režie: M. Bendjelloul 
20. - 21. 9. v 17.00
Rychle a zběsile 6
Akční / USA / 145min / titulky / 

90,- / 12+
Některé motory nezadřete, i když 

jezdíte zásadně jen s pedálem plynu 

zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, 
Paul Walker a Dwayne Johnson se 
vracejí v dalším díle jedné z nejúspěš-
nějších fi lmových sérií současnosti..

Režie: J. Lin / Hrají: Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Paul Walker

20. - 21. 9. v 19.45
V zajetí démonů
Horor / USA / 112min / titulky / 

90,- / 15+ 
Hrůzostrašný případ z domu v Ami-

tyville nebyl první - ještě dříve došlo 
k záhadným děsivým událostem v 
Harrisville. Film „V zajetí démonů“, 
natočený podle skutečných událostí, 
vypráví hrůzný příběh světově pro-
slulých vyšetřovatelů paranormálních 
jevů Eda a Lorraine Warrenových.

Režie: J. Wan / Hrají: Vera Farmi-
ga, Ron Livingston, Joey King

20. - 21. 9. ve 20.00
Riddick
Akční, Sci-Fi / USA, Velká Británie 

/ 119min / titulky / 110,- / 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 

22. 9. ve 20.00
Pacifi c Rim 
Akční, Sci-Fi / USA / 132min / da-

bing / 70,- 
Z moře se vynoří obrovské příšery 

Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá milióny životů a lid-
stvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju 
byla vyvinuta speciální zbraň: ma-
sivní roboti zvaní Jaegers , kteří jsou 
simultánně ovládáni dvěma piloty, 
jejichž mozky jsou propojeny neu-
rálním mostem. Jenže i tihle roboti 
se tváří v tvář nezničitelným Kaiju 
zdají být téměř bezmocní.

Režier: G. del Toro / Hrají: Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi

23. 9. ve 20.00
Vejdi do prázdna
Drama / Francie, Německo, Itálie / 

140min / titulky / 70,- / 15+
Po tragické smrti rodičů při auto-

nehodě jsou jejich děti Oskar a Lin-
da rozděleni. Znovu se setkávají až v 
Tokiu – v rušném, tajemném a pro 
dva mladé lidi nebezpečném městě. 
Oskar pracuje jako drogový dealer, 
Linda ve striptýzovém baru.

Režie: G. Noé / Hrají: Nathaniel 
Brown, Paz de la Huerta

24. - 27. 9. v 17.00
Bernie
Komedie / USA / 104min / titulky 

/ 100,- / 12+
Majitel pohřebního ústavu Bernie se 

kromě pomoci všem bližním stará také 
o záležitosti a bohaté jmění Marjorie 
Nugentové. Přitom místní Marjorie po 
několik měsíců vůbec neviděli. Oby-
vatelé Carthage byli šokováni, když se 
dozvěděli, že je Marjorie Nugentová 
již několik měsíců mrtvá a Bernie Tie-
de byl obviněn z její vraždy.

Režie: R. Linklater / Hrají: Jack 
Black, Shirley MacLaine, Matt hew 
McConaughey

24. 9. ve 20.00 a 25. 9. v 17.00 
(BIO RÁJ)
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 70,- (BIO RÁJ za 
60,-) / 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

25. 9. ve 20.00
Muž z oceli
Fantasy / USA / 143min / titulky / 

70,-
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit.

Režie: Z. Snyder / Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Michael Shan-
non, Kevin Costner

26. 9. v 17.00 a 28.–30. 9. v 19.30
Hra na hraně
Th riller / USA / titulky / 110,- / 12+
V proslulých kasinech Las Vegas je 

roční obrat 6 miliard dolarů. Richie 
musí hrát největší hazardní hru své-
ho dosavadního života, kdy se snaží 
přechytračit a obehrát dva protihrá-
če najednou. A ještě z toho vyjít se 
zdravou kůží nebo aspoň živý. Doká-
že to? Za jakou cenu?

Režie: B. Furman / Hrají: Ben Af-
fl eck, Justin Timberlake, Gemma 
Arterton

26. - 29. 9. ve 20.00 a 28. - 29. 9 
v 17.30
Donšajni
Komedie / ČR / 110,-
Operní soubor na malém městě 

se rozhodne uvést Mozartova Do-
na Giovanniho. Pohled do zákulisí 
příprav odhalí svět opery zbavený 
pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, 
o hudbě a vášnivém milování a o li-
dech, kteří žijí svůj život opeře na-
vzdory.

Režie: J. Menzel / Hrají: Jan Hartl, 
Libuše Šafránková, Martin Huba

27. 9. v 17.00
Futurologický kongres
Sci-Fi / Izrael / 120min / titulky 

/ 80,-
Herečka Robin Wright hraje sebe 

samu: fi lmovou hvězdu za zenitem, 
které s přibývajícími vráskami ubý-
vá rolí. Na stole leží možná poslední 
velká nabídka. Filmové studio chce 
naskenovat její tělo, pohyby i emoce, 
a koupit si tak virtuální herečku, kte-
rá už nezestárne ani o den.

Režie: A. Folman / Hrají: Robin 
Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatt i

28. 9. v 15.00
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

ČR / 90min / 60,-
>>> V rámci akce pro děti Se 

Čtyřlístkem do školy. Ve spoluprá-
ci s rádiem Jihlava připravujeme 
program nejen pro prvňáčky. Tě-
šit se můžete kromě fi lmu také na 
moderátora rádia Jihlava a další do-
provodný program <<< Populární 
komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK 
oslavil už 40 let od svého „naroze-
ní“, prvního vydání kresleného pří-
běhu. Animované zpracování při-
praví Čtyřlístku při výletě do Prahy 
nová dobrodružství.

Režie: M. Žabka / Hrají: Ivan Tro-
jan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, 
Ondřej Brzobohatý


