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PROGRAM NA BŘEZEN, DUBEN A KVĚTEN 2012
*
*
*
3.3. v 18.00 h.
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
přístupný

Americká animovaná komedie v českém znění (98 min.).

Vstupné 70,- Kč

Počítačově animovaný 3D snímek Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na
otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je
existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého
filmu je ale příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu – úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina:
Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává
se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční
dárek na světě dřív, než se rozední.
Režie: Sarah Smith.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.3. v 19.45 h.

NA MAMUTA

Francouzská komedie (92 min.).
Režie: Benoît Delépine

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Gérard Depardieu (Cyrano z Bergeracu, Zelená karta, Asterix a Obelix), Yolande Moreauová (Séraphine,
Louise-Michel), Isabelle Adjaniová (Královna Margot, Ďábelská lest), Benoît Poelvoorde (Coco Chanel)

GÉRARD DEPARDIEU V EASY RIDER SVÉHO ŽIVOTA. Gérard Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut z roku
1973 a „řítí“ se za bývalými zaměstnavateli získat potvrzení potřebná k vyřízení zasloužené penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy
promění v bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku (Isabelle Adjaniová) a nečekaných zvratů.
Šedesátník Serge, o kterém si všichni mysleli, že je jen obyčejný buran, prožívá „Easy Rider“ svého života se vším všudy. Slovo
autorů: „Co se týče humoru, ačkoli je méně černý a sžíravý než v našich předchozích filmech, přesto je všudypřítomný, demaskující,
a nezastírá žádné problémy. Jak každý ví, jedině smíchem můžete zahnat strach“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.3. v 19.45 h.

HANNA

Americký akční širokoúhlý thriller (111 min.).
Režie: Joe Wright

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng

Hanně (kterou si zahrála na Oscara nominovaná Saoirse Ronan z filmu Pokání, taktéž v režii Joea Wrighta) je šestnáct let. Je bystrá,
zvídavá a je to milující dcera. Je výjimečná svou silou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka – to proto, že vyrůstala v divočině na severu
Finska, kde ji vychoval ovdovělý otec Erik (Eric Bana), bývalý agent CIA. Erik Hannu naučil lovit, podroboval ji extrémnímu
výcviku sebeobrany a s pomocí pouhé jediné encyklopedie a knihy pohádek jí nahradil veškerou školní docházku. Hannin život se
nepodobá životu žádného z jejích vrstevníků – pro ni byla výchova současně i výcvikem, to vše ve snaze udělat z ní dokonalého
zabijáka. Ale Hannina rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje, že už svou dceru
nemůže dále držet na jednom místě …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.3. v 19.45 h.

KONTRABAND

Americký thriller (110 min.).
Režie: Baltasar Kormákur

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas, Giovanni Ribisi

Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit.
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě.
Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná. V Hollywoodu zavál drsný severský vítr. Jeden z
nejtalentovanějších evropských režisérů současnosti, Islanďan Baltasar Kormákur, se rozhodl ukázat světu, jak v jeho pojetí vypadá
nekompromisní thriller. Do hlavní role si vybral Marka Wahlberga, který má s tímhle žánrem letité zkušenosti (Odstřelovač, Čtyři
bratři). „Profesionální mstitel“ zde hraje Chrise Farradaye, spořádaného otce od rodiny, který se kdysi taky pohyboval za hranou
zákona, když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy (Kate
Beckinsale) se rozhodl začít tam, kde Chris přestal...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 31.3. v 19.45 h.

SUPER 8

Širokoúhlý americký sci-fi v českém znění (112 min.).
Režie: J. J. Abrams

přístupný
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Faning, Riley Griffiths, Ryan Lee

Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že
výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission:
Impossible 4) spojil síly s největším hollywoodským expertem na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a společně natočili film,
při jehož sledování si nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setkání třetího druhu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.4. v 18.00 h.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Skvěle animovaná americká komedie v českém znění pro všechny diváky (87 min.).
Režie: Mike Mitchell

přístupný
Vstupné 60,- Kč

Hrají v českém znění: Zbyšek Pantůček, Martin Stránský, Jan Maxián, Tomáš Juřička, Ivo Hrbáč, Zuzana Norrisová,
Vanda Károlyi-Konečná, Zuzana Ďurdinová, Kateřina Lojdová

Když v roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu fenomén mnoha generací Alvin a Chipmunkové a ze zpívajících
Chipmunků Alvina, Simona a Teodora se stala filmová senzace, byla otázka dalšího pokračování zodpovězená dříve, než jste stihli
říct “Alvinnnnneee!!!”. Druhý díl dorazil do kin o dva roky později a zpívajícímu triu přibyly nové kamarádky - Chipettky. A
vzhledem k tomu, že s prvním i druhým dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo vzít Hollywood i zbytek světa útokem (jen
v České republice oba filmy vidělo přes 232 tisíc diváků), neváhali tvůrci ani na vteřinu a vrhli se do natáčení ještě zábavnějšího a
dobrodružnějšího pokračování. Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním,
samozřejmě během chvíle, obrátí naruby…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.4. v 19.45 h.

JOHNNY ENGLISH se vrací

Akční dobrodružná komedie USA / Velká Británie / Francie, (101 min.).
Režie: Oliver Parker

přístupný
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Daniel Kaluuya, Rosamund Pike, Gillian Anderson, Mark Ivanir, Richard
Schiff, Togo Igawa, Burn Gorman, Tim McInnerny, Ben Miller, Chris Mansfield, Williams Belle,

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že
je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Pobavíte se.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.4. v 19.45 h.

PERFECT DAYS - I ženy mají své dny
přístupný (12)

Nová česká komedie (110 min.).
Režie a scénář: Alice Nellis

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová,
Igor Chmela, Martha Issová, Jan Vondráček, Linda Nývltová

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní
hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. S tímhle příběhem má Alice Nellis
dlouhodobou zkušenost, komedii podle předlohy skotské dramatičky Lizy Lochhead režírovala v roce 2003 v Divadle Na zábradlí.
Na jeho repertoáru se udržela neuvěřitelných sedm let a ještě neuvěřitelnější je, že každé představení bylo vyprodané.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.4. v 18.00 h.

KOCOUR V BOTÁCH

Americká animovaná komedie pro všechny v českém znění (90 min.).
Režie: Chris Miller

přístupný
Vstupné 60,- Kč

Hrají v českém znění: Aleš Procházka, David Suchařípa, Tereza Bebarová, Dana Černá, Jaromír Meduna

Nebýval žádné koťátko.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného
zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho
sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.
Režisér Chris Miller tvrdí, že o slavné budoucnosti chlupatého dobrodruha bylo rozhodnuto mnohem dřív, prakticky už od druhého
dílu Shreka, kde se objevil poprvé. „Je to tak zajímavá postava, že vás přitahuje jako magnet. Prostě chcete vědět, odkud se vzal a
čím si prošel,“ říká. A právě tenhle chybějící kousek životní mozaiky Kocoura v botách teď v luxusním balení dostanete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 5.5. v 19.45 h.

ČTYŘI SLUNCE

přístupný (12)

České širokoúhlé komediální drama (105 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Marek Šácha, Karel Roden, Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anna
Bubeníková, Vladimír Merta, Zuzana Kronerová, Jana Plodková ad.
Hudba: Vypsaná fixa

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k
lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný
otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou
Janou (Anna Geislerová) vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova prvního manželství Véna (Marek Šácha),
který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta
vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje
a možná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel Roden. Nový film mezinárodně
ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance ve Spojených státech.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.5. v 18.00 h.

MODRÝ TYGR

přístupný

Dobrodružný rodinný film v koprodukci Česká republika, Německo, Slovensko v českém znění (90 min.).
Režie:
Petr OUKROPEC
Vstupné 70,- Kč
Hrají:

Linda VOTRUBOVÁ, Jakub WUNSCH, Bára HRZÁNOVÁ, Jan HARTL, Daniel DREWES, Lenka VYCHODILOVÁ, Anna
POLÍVKOVÁ, Stano PITOŇÁK, Libuše HAVELKOVÁ, Jan VONDRÁČEK a další

FILM PRO DĚTI, JEJICH RODIČE A ZVÍŘATA. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a
humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná
botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami
společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.5. v 19.45 h.

TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk - 1.část

Širokoúhlý americký fantastický thriller (116 min.).
Režie: Bill Condon

přístupný (12)

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Greene

Věčností to teprve začíná. V první části strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen
Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech,
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň
upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí
do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí
se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne,
dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky.
Twilight sága se jak v knižní, tak filmové podobě stala skutečným fenoménem. První tři díly filmového zpracování vidělo v českých
a slovenských kinech přes 900 tisíc diváků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.5. v 19.45 h.

POUPATA

České, trochu jiné, drama (94 min.).
Režie: Zdeněk Jiráský

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Vladimír Javorský (Jarda), Malgorzata Pikus (Kamila), Marika Šoposká (Agáta), Josef Láska (Honza), Nguyen
Thi Minh (Hue), Nguyen Kim Son (Long), Aneta Krejčíková (Zuzana), Kateřina Jandáčková (Magda), Jiří Maryško
(Cyril), Vladimír Polívka (Matěj), Luboš Veselý (Venda), Dana Syslová (Prudká)

Tak trochu jiný vánoční příběh.
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z
osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají,
připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně
doprovází.
„Filmová pravda Poupat stojí na syrové atmosféře, absenci stylizace a poetizace. Vychází ze znalosti reálného prostředí,
věrohodnosti ruční kamery, která je permanentně nablízku herecké akci. Žánr sociálního dramatu předpokládá maximální
přesvědčivost hereckého výkonu, autentický jazyk, dekorace i motivy,“ říká Zdeněk Jiráský, který tímto snímkem debutuje v
celovečerním hraném filmu. Za scénář Poupat získal hlavní cenu ve scenáristické soutěži Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2.6. v 19.45 h.

OKRESNÍ PŘEBOR

Česká fotbalová komedie (104 min.).

přístupný (12)
Vstupné 65,- Kč

Režie: Jan Prušinovský

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý,
Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka.
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete
vokres.“ Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm
zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti z Mediapro Pictures
rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Na vlastní oči tedy poznáte člověka,
který pro fotbal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Pepik Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný
taktických poznámek a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Trenér je ale přesvědčený, že když budou hráči,
včetně servilního kapitána Luňáka (Ondřej Vetchý), hvězdy týmu Kužela (David Novotný) a brankáře Káji (Jakub Kohák), plnit jeho
pokyny, úspěch se dostaví. Jenže život není jen o brankách a bodech, ale i o nemocných srdcích, porouchaných drážních
signalizacích a kolotočářích, kteří obsadí hřiště a nechtějí se hnout. Ve filmu uvidíte skoro všechny oblíbené seriálové hrdiny, včetně
Hnátkovy starostlivé manželky Antonie (Jaroslava Pokorná) a fotbalových šíbrů, předsedy Orla (Luděk Sobota), pokladníka Hovorky
(Pavel Kikinčuk) a sexuálně zdatného zdravotníka Větvičky (Leoš Noha).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz.
Tel.: 481591437, 481591106
nec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106

