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*
2.7. v 19.45 h.
ZKUS MĚ ROZESMÁT

přístupný

Americká komedie (116 min.).

Vstupné 70,- Kč
Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Dave Matthews, Bailee Madison, Kevin Nealon, Nicole Kidman

Ve filmu Zkus mě rozesmát požádá plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět
bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její děti a všichni se
společně vydávají na víkend na Havaji, který jim všem zcela změní život.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 6.7. v 19.45 h.

NEZNÁMÝ

přístupný (12)

Akční film v produkci USA / Velká Británie / Německo / Francie (113 min.).

Vstupné 70,- Kč

Hrají: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella, Sebastian Koch, Stipe Erceg, Rainer Bock, Mido
Hamada, Karl Markovics, Rainer Sellien, Petra Schmidt-Schaller.
Liam Neeson ztvárnuje roli r. Martina Harrise, který se po autonehode probere v erlíne a zjistí, ze jeho zena January Jones ho najednou nepoznává a jiný muz
(Aidan Quinn) se zmocnil jeho identity. Vsichni ho ignorují, pronásleduje ho záhadný atentátník a on je na vsechno sám, unavený, opustený a na teku. Pomoc najde u
nepravdepodobného spojence (Diane Kruger). Martin se vrhne stremhlav do smrtelné záhady, která zpochybní jeho prícetnost, jeho identitu a proverí, kam az je
ochoten zajít, aby odhalil pravdu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.7. v 19.45 h. !

CZECH MADE MAN

přístupný (15)

Širokoúhlá česká „černá“ komedie (90 min.).

S POCTIVOSTÍ LEDA POJDEŠ.
Vstupné 70,- Kč
Hrají: Jan udař, Kateřina rožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, Pedja jelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín uchoslav, Jana
Krausová, Petr Čtvrtníček, Veronika Hong, Tomáš Matonoha, Norbert Lichý aj.
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence,
pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 13.7. v 19.45 h.

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

přístupný (15)

Americká romantická komedie (112 min.). Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. Vstupné 60,- Kč
Hrají: Hrají:Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria

Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší. Vítejte v éře, kterou jako zářivá kometa zasáhla viagra a v jednom
neuvěřitelném partnerském vztahu, jenž s přispěním tohoto prášku vzniknul. Ostrou, odvážnou a hlavně nekorektně zábavnou komedii Láska a jiné závislosti natočil
Edward Zwick, režisér slavných filmů Legenda o vášni a Poslední samuraj. Film Láska a jiné závislosti se od jiných romantických komedií liší i tím, že nepoužívá
žádné kostrbaté scenáristické konstrukce, snaží se být co nejupřímnější a velmi civilní, s čímž souvisí i neobvykle odvážné milostné scény.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 16.7. v 18.00 h.

AUTOPOHÁDKY

přístupný

Český animovaný film pro celou rodinu (87 min.),

Vstupné 70,- Kč

který svou hudbou skvěle doprovází kapela CHINASKY a v roli vypravěče se představí
zpěvák Michal Malátný. Těšte se na pohádky: O princezně, která se nesmála, Účetní a víla, Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce,
Pan Vincent. ozvíte se, mimo jiné, i co mají společné princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce!

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

středa 20.7. v 19.45 h.

PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna

přístupný

Americký širokoúhlý dobrodružný film (137 min.).

Hrají: Johnny epp kapitán Jack Sparrow , Penélope Cruz Angelica , Ian McShane Černovous ,
Vstupné 70- Kč
Kevin R. McNally Joshamee Gibbs , Astrid ergès-Frisbey Syrena , Sam Claflin Philip Swift , Geoffrey Rush kapitán Hector arbossa

Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského
spěchu celé série – to vše navíc tentokráte v systému isney igital 3 . Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a
dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete tajemná Angelica Penelope Cruz , není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která
ho využívá k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 23.7. v 19.45 h.

RYCHLE A ZBĚSILE 5

Americký širokoúhlý akční film (130 min.) s podtitulem AKCE V RIU.
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson

přístupný (12)
Vstupné 65,- Kč

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už
popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni staří známí – Paul
Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční hvězda první velikosti wayne Johnson. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční
běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 27.7. v 19.45 h.

PAŘBA V BANGKOKU

Americká komedie (102 min.). Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Ve čtveřici po opici. Ve filmu „Pařba v angkoku“ jedou Phil radley Cooper , Stu Ed Helms , Alan Zach Galifianakis a oug Justin artha do exotického
Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne
všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v angkoku, si nedokážete ani představit….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 30.7. v 18.00 h.

RIO

přístupný (12)

Širokoúhlá americká animovaná komedie v českém znění (96 min.).

Vstupné 65,- Kč

Hrají: v českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová, Filip Jančík, Jan Vondráček

Po třech mimořádně spěšných filmech z mrazivé oby ledové přichází tvůrci ze studia lue Sky s novým 3 dobrodružstvím pro celou rodinu, pro změnu z tropické,
barevné a roztančené razílie – Rio!
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem lu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty
zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. lu se kvůli tomu sice nikdy
nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě
jako její osobní budík. Když jednoho dne Linda a lu zjistí, že lu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na
cestu do exotické razílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném srdci Rio de Janeira.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

