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sobota 5.2. v 19.45 h. OBČANSKÝ PRŮKAZ
Nová česká tragikomedie Ondřeje Trojana (137 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

(Volně na motivy stejnojmenného románu Petra Šabacha)
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková,
Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach, Matej Landl, Jan Vaši, Jenovéfa Boková,
Jakub Jánoš, Adam Kubišta, Lilian Malkina, Lukáš Latinák, Marina Vyskvorkina, Juraj Nvota a další…
Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých létech minulého století, kdy big beat a dlouhý vlasy byly rebélií proti tesilové instituci
táta-máma, rebélií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebélií proti husákovskému socializmu, kdy
k tomu, abyste dostali přes držku od policajta stačilo mít právě jen ty dlouhý vlasy a nebo natržený občanský průkaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.2. v 19.45 h. TRON LEGACY
Americký dobrodružný sci-fi (126 min.).

přístupný
Vstupné 70- Kč

Hrají:Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, Michael Sheen, James Frain, Beau Garrett
Podstatou snímku Tron: Legacy 3D je příběh otce a syna, který i v kyberprostoru funguje naprosto stejně jako ve skutečném světě: Sam
Flynn (Garrett Hedlund), sedmadvacetiletý rebel, je pronásledován tajuplným zmizením svého otce, Kevina Flynna (držitel cen Oscar a
Zlatý globus Jeff Bridges), muže, který kdysi patřil mezi přední světové vizionáře.
Když Sam začne pátrat po původu podivného signálu, který je vyslán z dávno zavřené počítačové herny Flynn's Arcade – signálu, který mohl
poslat pouze jeho otec – ocitne se v digitálním světě, ve kterém je jeho otec již dvacet let uvězněn. S pomocí odvážné bojovnice Quorry
(Olivia Wilde) se otec a syn společně vydávají na smrtelně nebezpečnou pouť po vizuálně úchvatném digitálním světě, který stvořil sám
Kevin a který se rozvinul natolik, že je plný dosud neviděných dopravních prostředků, zbraní, míst...a žije v něm také nemilosrdný padouch,
který se nezastaví před ničím, jen aby jim zabránil v útěku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.2. v 17.15 h. ! HARRY POTTER
přístupný (10)
!
!
!
a Relikvie smrti - část 1
Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý dobrodružný film v českém znění (146 min.). „Nikde není bezpečno“.

„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je očekávanou událostí a je
rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je
najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.
Herci: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Tom Felton, Ralph Fiennes, Brendan
Gleeson, Richard Griffiths, John Hurt, Jason Isaacs, Helen McCrory, Bill Nighy, Miranda Richardson, Alan Rickman, Maggie Smith,
Timothy Spall, Imelda Staunton, David Thewlis, Julie Walters a Bonnie Wright
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.2. v 19.45 h. RODINKA
Česká rodinná komedie (90 min.).

přístupný (12)

Vstupné 70,- Kč
Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech! V režii Dušana
Kleina. AKCE V KINECH PRO NEDOČKAVÉ!
Hrají: JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, DANIELA KOLÁŘOVÁ, JAROMÍR HANZLÍK, PETR FORMAN, LUCIE VONDRÁČKOVÁ, LENKA
VLASÁKOVÁ, JOSEF POLÁŠEK, NAĎA KONVALINKOVÁ, RADEK ZIMA, TEREZA KOSTKOVÁ, PETR KOSTKA, VERONIKA
SVOBODOVÁ, AGÁTA ZIMOVÁ a další POLDINKY a pes ALARM
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a
„novými“ rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. V hlavních rolích: JANA
ŠTĚPÁNKOVÁ, DANIELA KOLÁŘOVÁ a JAROMÍR HANZLÍK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 5.3. v 19.45 h. NA
Americká komedie (100 min.).

DORAZ

přístupný
Vstupné 65,- Kč

Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem Downeym Jr. a Zachem Galifianakisem. Tuhle
nesourodou dvojici svede shoda náhod na společný road trip, který jim oběma nakonec změní život. Robert Downey Jr. hraje Petera
Highmana, kterému se mělo narodit první dítě už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu se
svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem Tremblayem
(Galifianakis) musí Peter opustit letadlo a vydat se s Ethanem z Atlanty na road trip, při kterém zničí několik aut, početná přátelství a
Peterovy poslední nervy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.3. v 17.15 h.

SHREK

přístupný

Zvonec a KONEC
Vstupné 60,- Kč
Animovaná širokoúhlá dobrodružná komedie-pohádka pro všechny v českém znění (92 min.).

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero
horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal,
jaké to je, když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honička, protože pečovat o tři zelená Shrečata
je nadzlobří úkol. Není divu, že vyčerpaný otec na prahu zhroucení začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v bažině, lidé se ho báli a Fiona
hnila ve věži pod dračím dohledem. A kacířsky si pohrává s myšlenkou, jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na jeden den vrátily.
„Obvykle se říká, že točit pokračování animovaných filmů je velmi jednoduché, protože máte k dispozici osvědčené postavy a prostředí.
Nám se kvůli příběhu stala z výhody obrovská nevýhoda,“ říká režisér Mike Mitchell a vysvětluje: „Chtěli jsme, aby všechno, co ukážeme,
bylo úplně jiné než v předchozích dílech Shreka, ale přitom ho neustále připomínalo.“
K řadě inovací nutilo filmaře i to, že tento díl se natáčel kompletně ve 3-D. „Bylo to hodně záludné, neustále nás to nutilo vymýšlet efektní
kousky, ze kterých bude divákům padat čelist, přitom jsme ale nechtěli ochuzovat příběh a typický humor. Pokud v nich vyvoláme úžas i
smích zároveň, odvedli jsme dobrou práci,“ říká producentka Teresa Cheng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

