Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA KVĚTEN A ČERVEN 2011

*

středa 4.5. v 19.45 h.

CIZINEC

*

Americké širokoúhlé drama (105 min.).

*
přístupný
Vstupné 70- Kč

Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus a další…
Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí.
Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila
cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do
smrtící hry kočky s myší.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.5. v 18.00 h.

NA VLÁSKU

Americký animovaný rodinný film v českém znění (100 min.).

přístupný
Vstupné 70- Kč

WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES INTERNATIONAL
Společnost Walt Disney Pictures představuje snímek Na vlásku, jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při kterém vám budou
vstávat vlasy na hlavě. Když se nejhledanější – a nejfešnější – bandita království, Flynn Rider (kterého v původním znění namluvil Zachary
Levi) ukryje v tajemné věži, skončí jako rukojmí Lociky (Mandy Moore), krásné a nezkrotné dospívající dívky, která je zavřena ve věži a je také
majitelkou dvacet metrů dlouhých magických zlatých vlasů. Flynnova zvědavá věznitelka, která touží po tom dostat se ven z věže, v níž je
zavřená už celé roky, se s krásným zlodějem domluví a vydají se spolu na akcí nabitou dobrodružnou pouť, na které nechybí kůň - superpolicajt
(jménem Maximus), přehnaně opatrný chameleon (zvaný Pascal) a drsná banda hospodských rváčů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 11.5. v 19.45 h.

VARIETÉ

přístupný

Americký širokoúhlý hudební film (116 min.).

Vstupné 70,- Kč
Hrají: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough, Alan Cumming, Peter Gallagher, Kristen Bell, Stanley Tucci
Ali (Christina Aguilera), dívka z malého města, ale s velkým hlasem, potřebovala najít místo, kde bude schopna své sny naplnit, místo aby
sledovala, jak se vytrácejí do ztracena. A objevila svět varieté.
Poté, co se rozhodne vydat vstříc nejisté budoucnosti ve velkoměstě zábavního průmyslu, v Los Angeles, narazí Ali na The Burlesque Lounge,
působivý podnik, který se ale potýká se špatnou návštěvností, a který je domovem netradiční hudební revue. Přesvědčí okouzlující a přímou
majitelku podniku, jeho hlavní hvězdu a také hledačku nových talentů Tess (Cher), aby ji přijala na místo barmanky. Ali během práce s
rozzářenýma očima hltá veškerá vystoupení a snaží se vstřebat jejich pozoruhodnou atmosféru, odvážné kostýmy a originální choreografii. Ví
přitom, že je jí souzeno stoupnout si na jeviště sama. Předtím je ale nucena vypořádat se se spletitou sítí lidských vztahů, která v podniku panuje.
Naváže přátelství s jednou z tanečnic (Julianne Hough), znepřátelí si jinou (Kristen Bell), a získá si přízeň Jacka (Cam Gigandet), pohledného
barmana a hudebníka, který Ali nabídne možnost být jeho spolubydlící, než se jí podaří postavit na vlastní nohy. Posléze se za pomoci rázného,
ale vnímavého choreografa (Stanley Tucci) a transsexuálního moderátora (Alan Cumming) konečně od baru dostane až na pódium. Její
výjimečný hlas a umění vrací The Burlesque Lounge zpět na výsluní do jeho bývalé slávy a dává Tess naději, že nebude muset vyhovět žádostem
svého bývalého manžela (Peter Gallagher), aby podnik prodala charismatickému podnikateli (Eric Dane) se zajímavou nabídkou. Jak Aliina
hvězda stoupá, začíná být jasné, že Burlesque Lounge je opět místem, kde se mohou plnit sny. Bude to ale stačit k tomu, aby zdejší divoká a sexy
představení přece jen navždy neskončila?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.5. v 19.45 h.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

Americká širokoúhlá komedie (107 min.).
K vysněné práci dostala dvě noční můry.

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson. Becky Fullerová (Rachel McAdams) je mladá, krásná, ambiciózní a
právě získala vysněnou práci. Přesto se její život řítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh McKenna lehce oprášila vlastní úspěšný model z komedie
Ďábel nosí Pradu a stvořila další variaci na téma souboje „Panny s Netvorem“. Sexy komedie Hezké vstávání se produkčně ujal J. J. Abrams
(seriál Ztraceni, Star Trek). „Líbila se mi představa souboje mladé, idealistické a dobrosrdečné produkční se starým moderátorem, který je jejím
naprostým protipólem. Takhle vypadá ideální materiál pro dobrou komedii,“ říká Abrams.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 18.5. v 19.45 h.

ČERNÁ LABUŤ

Americký širokoúhlý thriller (108 min.).
Co všechno byste obětovali pro sen?

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder, Barbara Hershey
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky
(Wrestler, Fontána, Requiem za sen) diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím
jezeře stane až děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život
všech v této profesi, plně pohlcen tancem ...
Snímek Černá labuť je v současné době nominován na 4 Zlaté Glóby, včetně cen za nejlepší režii a ženský herecký výkon v hlavní roli. Herecké
obsazení bylo skutečně klíčové, což potvrzuje i režisér Aronofsky: „Věděl jsem, kdo bude hrát Ninu dříve, než byl dokončen scénář. Musela to
být Natalie Portman. Nejen proto, že se od dětství věnuje baletu, ale hlavně proto, že dokáže ustát nesmírné fyzické i psychické nároky role, v níž
současně cvičila, tančila a ztrácela kontakt s realitou.“ vysvětluje režisér.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.5. v 19.45 h.

SPRÁVCI OSUDU

Americký thriller (106 min.).
Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky.

přístupný (12)
Vstupné 65,- Kč

Hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp, John Slattery
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Co když naše kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se
stane, když mu je, byť nevědomky, překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky Philipa K. Dicka naznačuje, že svět může být
místem, kde pro náhodu není místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku.
Režisér George Nolfi (scenárista Bourneova ultimáta nebo Dannyho parťáků 2) adaptoval povídku mezi filmaři oblíbeného sci-fisty Philipa K.
Dicka (Total Recall, Minority Report nebo Blade Runner). „Přestože jsou i Správci osudu sci-fi, mají velice reálné kořeny. Je to film o souboji
osudu a svobodné vůle a o tom, co se stane, když se vlastnímu osudu rozhodnete čelit,“ vypráví režisér. Reálný rámec příběhu dodává i fakt, že
navzdory fantastickým trikům a sci-fi zápletce, jde vlastně o variaci na archetypální romantický příběh o zapovězené lásce a o tom, co jste kvůli
ní ochotni riskovat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 25.5. v 19.45 h.

OBŘAD

přístupný

Americké horrorové drama (thriller) (112 min.).

Vstupné 60- Kč

Herci: Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby Jones a Rutger Hauer
Film „Obřad” je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře Michaela Kovaka
(Colin O’Donoghue). Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během svého pobytu v Římě seznámí s neortodoxním knězem
Otcem Lucasem (Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranu jeho víry.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.5. v 19.45 h.

SUCKER PUNCH

přístupný (12)

Americký akční fantasy-thriller (110 min.).

Vstupné 65,- Kč

Zavřete oči. Otevřete mysl. Budete nepřipravení.
Herci: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Oscar Isaac, Carla Gugino, Jon Hamm a Scott Glenn
Epická akční fantasy podívaná nás zavede do smyšleného světa mladé dívky, jejíž snový svět poskytuje únik z temné reality. Nelimitovaná
hranicemi času a prostoru může jít kamkoli si její mysl zamane. Jenže neuvěřitelná dobrodružství jaksi smazávají hranice mezi skutečností a
fantazií... s možná tragickými následky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 1.6. v 18.00 h. !

RANGO

přístupný (pro všechny)

Americká širokoúhlá animovaná dobrodružná komedie v českém znění (107 min.).
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají.

Vstupné 65,- Kč

Hrají: (v českém znění): Ondřej Brzobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Lukáš Hlavica
„Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“ Chór hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do světa,
kde vás přejde sranda, ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal.
Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně dobře jako loď
Jacka Sparrowa, ačkoliv z hraného světa Rango na první pohled zaujme tím, že v něm hrají výhradně obyvatelé pouště, kteří jsou od „tradičních“
animovaných zvířátek dost odlišní. „Na začátku byl nápad natočit animovaný western. Od něj byl jen krok k myšlence zaplnit ho hrdiny, kteří do
prostředí Divokého západu patří,“ říká režisér Gore Verbinski. „S tímhle úkolem jsem oslovil animátory, a zatímco jsme s Johnem Loganem
vyvíjeli scénář, oni paralelně modelovali hady, ještěry, želvy a další havěť,“ dodává. Hlasově oživit je pomohla reprezentativní herecká sestava v
čele s Johnnym Deppem, kterého v české verzi zastoupil Ondřej Brzobohatý.
Od počátku Verbinski chtěl, aby Rango zaujal diváky bez rozdílu věku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 4.6. v 19.45 h.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Americká širokoúhlá komedie (112 min.).
Patří kamarádství do postele?

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell, Cary Elwes
„Kam se ten svět řítí?“ Tahle otázka napadne snad každého, kdo pozná ústřední pár velmi originální romantické komedie hollywoodského
veterána Ivana Reitmana. Vztah těchto dvou bytostí určují jen dvě věci – příležitostný sex a složitý soubor pravidel vzájemného koexistování,
který by šlo shrnout dvěma slovy – hlavně nezávazně. To znamená: Žádná romantika, žádné randění, žádné předehry, žádné mazlení, žádná
žárlivost, žádné lži, žádné výčitky a žádné společné snídaně. Jen čistý sex.
„Chtěla jsem napsat romantický příběh, který polibkem začíná, místo toho aby jím, jako obvykle, končil. Myslím, že je to mnohem modernější
pojetí,“ říká scenáristka Elizabeth Meriwether, která našla spřízněnou duši v komediálním klasikovi Ivanu Reitmanovi. „Myslím si, že pro dnešní
mladé lidi je mnohem snazší se s někým vyspat, než se do někoho doopravdy zamilovat. Chtěl jsem zjistit, jestli to jde, pravidelně s někým spát,
aniž by se do toho připletly emoce,“ dodává režisér.
Scénář balancující na hraně korektnosti byl tak vtipný a provokativní, že do hlavní role přilákal jednu z nejlepších hereček současnosti Natalii
Portman (čerstvě nominovanou na Oscara za hlavní roli v Černé labuti), která se tomuto žánru doposud úspěšně vyhýbala. „Tenhle film není
romantická pohádka, ale komedie o skutečných současných mladých lidech. Byla bych blázen, kdybych ji odmítla,“ říká herečka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 8.6. v 18.00 h.

MÁMA MEZI MARŤANY

Americká animovaná komedie z produkce studia Walta Disneye (88 min.).

přístupný (pro všechny)
Vstupné 60- Kč

Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané,
kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou podnikne na záchranu své
maminky – divoké dobrodružství ve formátu 3D, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety a
ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce. S pomocí technické inteligence, pozemšťana jménem Gribble, který žije pod zemí a rebelské
Marťanské dívky jménem Ki se Milovi podaří najít cestu zpátky ke své mamince – více než jedním způsobem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11.6. v 19.45 h.

DILEMA

Americká širokoúhlá komedie (111 min.).

přístupný
Vstupné 65,- Kč

Hrají: Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Channing Tatum.
Dilema je komedie o chlapovi, který stojí na životní křižovatce a ví, že ať se vydá doprava nebo doleva, vždycky to dopadne špatně. A tak vyrazí
rovně. A to je vůbec ze všeho nejhorší. Oscarový režisér Ron Howard (Čistá duše, Apollo 13) režíruje hvězdnou hereckou sestavu (Vince
Vaughn, Kevin James, Winona Ryder a Jennifer Connelly) ve filmu, který názorně předvádí, že to, co řeknete svému nejlepšímu kamarádovi, je
stejně důležité jako to, co mu neřeknete.
Tvůrci najali zkušeného komediálního scenáristu Allana Loeba (Oko bere, Záměna), který prvotní nápad vyleštil do komediálního diamantu, jenž
je na jednu stranu poněkud bláznivý, ale zároveň z něj mrazí, protože tohle může opravdu potkat každého z nás.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 15.6. v 19.45 h.

KRÁLOVA ŘEČ

přístupný (12)

Britské filmové drama (118 min.).
Vstupné 70,- Kč
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.

Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Michael Gambon, Timothy Spall, Anthony
Andrews.
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin Firth),
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce,
kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta (Helena Bonham Carter), budoucí královna matka, proto domluví
setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush).
Po těžkém začátku, kdy si neslučitelné charaktery dvou silných osobností jen obtížně hledají cestu jeden k druhému, se mezi oběma muži vytvoří
silné pouto. Král nakonec přistoupí na neobvyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i Winstona Churchilla (Timothy Spall) vadu
řeči překoná. Dokáže ale obstát i ve chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev, který má povzbudit a inspirovat anglický národ v
době, kdy to nejvíce potřebuje?
Film Králova řeč má v současné době rekordních 12 nominací na Oscara. Colin Firth za svůj strhující herecký výkon obdržel již mnoho
filmových ocenění včetně zlatého Glóbu a s napětím se očekává, zda promění i nominaci na Oscara za hlavní mužský herecký výkon. Film
Králova řeč je inspirován skutečným příběhem krále Jiřího VI.

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

pátek 17.6. v 19.45 h. !

SVĚTOVÁ INVAZE

přístupný (12)

Širokoúhlé americké akční sci-fi (112 min.).

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget Moynahan, Ne-Yo, Ramon Rodriguez, Michael Peña.
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě – Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to,
co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že
jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Závisí to na námořním seržantovi
(Aaron Eckhart) a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když bojují proti takovému nepříteli, s jakým se nikdy předtím nesetkali.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 22.6. v 19.45 h.

ODCHÁZENÍ

přístupný

Očekávaná, kontroverzní česká komedie podle scénáře a v režii Václava Havla (94 min.) Vstupné 60,- Kč

Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová,
Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří Macháček, Stanislav Zindulka, Barbora Seidlová, Ivana Uhlířová, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška.
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení. Příběh filmu se odehrává
ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však v nedávné době
přišel a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho
domovem. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z patolízalského
tajemníka (Oldřich Kaiser) se vyklube zrádný had, z protivného byrokrata (Jiří Lábus) jediný věrný, starší Riegrova dcera (Tatiana Vilhelmová)
zvolna ustupuje od svého původního úmyslu otce ubytovat u sebe, mladší dcera (Ivana Uhlířová), která se zdála být jen jakousi ozdobou rodiny,
je naopak jediná, kdo hledá reálné východisko. Z vyšších míst přichází Riegerovi nabídka, že by ve vile mohl zůstat, kdyby veřejně podpořil
svého cynického protivníka (Jaroslav Dušek). Tato výzva je navíc doprovázena vydíráním pomocí kompromitujících dopisů, které jsou Riegrovi
nepřátelé připraveni nabídnout bulvárním plátkům. Dokáže zlomený Rieger odolat nebo ho čeká zoufalá a ponižující kapitulace?
Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho slovy - v závěru veřejné kariéry - je poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě
jeho strýce Miloše Havla, je úzce spojena s vybudováním domácího filmového průmyslu v období první republiky. Zároveň je to poprvé, kdy
Václav Havel svou autorskou vizi sám interpretuje. „Divadelní hra je jakýsi polotovar, který autor nabídne divadlům a ta si s ním naloží po
svém," říká Václav Havel a dodává: „Myslím, že autor to má pokorně snášet. Nesnese-li interpretaci někým jiným, má psát romány a ne divadelní
hry. Poté, co mnohá desetiletí se mé hry takto hrají, pocítil jsem chuť konečně interpretovat sám sebe. A navíc filmem, což pro mne znamená
určitou vnitřní satisfakci. Původně a vlastně celý život jsem chtěl být hlavně filmařem."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25.6. v 19.45 h. !

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

přístupný

Americký akční sci-fi thriller (109 min.).

Vstupné 65,- Kč

Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron, Callan McAuliffe, Kevin Durand .
Jsem Číslo čtyři je napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi Smithovi (Alex Pettyfer), který je na útěku před nemilosrdnými
nepřáteli, usilujícími o jeho život. Neustále změny identity a stěhování z města do města ve společnosti svého ochránce Henriho (Timothy
Olyphant) jsou příčinou toho, že je John neustále všude nováčkem, který nemá nikde žádné kořeny. Malé městečko v Ohiu, kde nyní žije, je
svědkem nečekaných a převratných událostí, které změní Johnův život – seznámení s jeho první láskou (Dianna Agron), objevení nových
schopností a nalezení spojení s ostatními, kteří sdílejí jeho neuvěřitelný osud.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 29.6. v 19.45 h.

KAZATEL

přístupný (12)

Širokoúhlý americký akční thriller (87 min.).

Vstupné 60- Kč

Hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collins, Steven Moyer, Brad Dourif, Christopher Plummer
KAZATEL, post apokalyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa – do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. Příběh
se točí kolem legendárního Kazatele-bojovníka (Paul Bettany) z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými
lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev. Když je jeho neteř (Lily Collins) unesena skupinou krvežíznivých
upírů, Kazatel poruší svůj posvátný slib, aby se vydal na fanatickou výpravu a našel ji před tím, než z ní udělají jednu z nich. Na jeho tažení se
k němu připojí přítel jeho neteře (Cam Gigandet), mladý šerif ze zapadákova s rychlou rukou na spoušti a bývalá Kazatelka-bojovnice (Maggie
Q), která vlastní nadpozemské bojové schopnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2.7. v 19.45 h.
Americká komedie (116 min.).

ZKUS MĚ ROZESMÁT

přístupný

Vstupné 65,- Kč
Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Dave Matthews, Bailee Madison, Kevin Nealon, Griffin Gluck,
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 65,- 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 ztvárňuje roli Dr. Martina Harrise, který se po autonehodě probere v Berlíně a zjistí, že jeho žena (January Jones) ho najednou
nepoznává a jiný muž (Aidan Quinn) se zmocnil jeho identity. Všichni ho ignorují, pronásleduje ho záhadný atentátník a on je na všechno sám,
unavený, opuštěný a na útěku. Pomoc najde u nepravděpodobného spojence (Diane Kruger). Martin se vrhne střemhlav do smrtelné záhady, která
zpochybní jeho příčetnost, jeho identitu a prověří, kam až je ochoten zajít, aby odhalil pravdu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.7. v 19.45 h. !

CZECH MADE MAN

přístupný (15)

Širokoúhlá česká „černá“ komedie (85 min.).

Vstupné 65,- Kč

S POCTIVOSTÍ LEDA POJDEŠ
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, 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. Do Německa a zpátky. Na
Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost?
Z netušených a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční
rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

