Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA SRPEN 2010

*
středa

4.8. v 19.45 h.

*

*

LEGIE

přístupný (12)

Americký širokoúhlý fantasy-horor (100 min.).

Vstupné 70,- Kč

Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává ve filmu Legie, velice originálním a děsivém zpracování Apokalypsy od režiséra a
scenáristy Scotta Stewarta, dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo samo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se
skupinka lidí, uvězněných kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus o odpor. Pomoci se jim dostává od tajemného a mocného cizince.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.8. v 18.00 h.

JAK VYCVIČIT DRAKA

Americká animovaná komedie v českém znění (97 min.).

přístupný
Vstupné 65,- Kč

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia
Dream Works. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s
nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 11.8. v 19.45 h.

A-TEAM

přístupný

Americká širokoúhlá akční komedie (119 min.).

Vstupné 60,- Kč

Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublížili vám? Najměte si A-Team!
Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikovanými a respektovanými členy elitní armádní jednotky. Byli obdivováni pro svůj mimořádný
talent a schopnost zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se u toho byť jen trochu zapotili. To platilo ovšem pouze do té doby, než byli
nasazeni do přísně tajné mise, která byla připravena pouze k tomu, aby je dostala za mříže. A tam měli zůstat po zbytek života…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.8. v 19.45 h.

PRINC Z PERZIE: Písky času

Americký širokoúhlý dobrodružný film (116 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Snímek Princ z Persie: Písky času, akční dobrodružný velkofilm, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake
Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit temné síly v
honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat Písky času – dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje
vládnout celému světu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 18.8 v 19.45 h.

ZÁLOŽNÍ PLÁN

přístupný (12)

Americká širokoúhlá romantická komedie (106 min.).

Vstupné 70,- Kč

Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že
hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne
ale potká Stana (Alex O'Loughlin) – muže, který na ni působí velice nadějným dojmem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.8. v 19.45 h.

KOUZELNÁ CHŮVA a Velký třesk přístupný

Americká širokoúhlá rodinná komedie v českém znění (109 min.).

Vstupné 60,- Kč

Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee.
Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny síly, aby zachránila
nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou. Scénář magického a zábavného vyprávění znovu napsala Emma
Thompson, která se zároveň zhostila titulní role.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 25.8. v 18.00 h.

TOY STORY 3: Příběh hraček

Americká animovaná pohádka v českém znění (103min).

přístupný

Vstupné 70,- Kč

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné
rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých,
upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A
k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.8. v 19.45 h.

SOLOMON KANE

přístupný (15)

Americké širokoúhlé fantasy (104 min). Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu.

Vstupné 60,- Kč

Solomon Kane je temné, výpravné, akční fantasy, jehož námětem je sbírka povídek věhlasného amerického spisovatele Roberta E. Howardaotce Barbara Conana. Kapitán Solomon Kane (James Purefoy) je mimořádně výkonný zabiják 16. století. Vyzbrojen pistolemi, mačetami a
rapíry on i jeho muži hájí čest anglického království a ukájí krvelačnou žízeň v bojích na všech kontinentech. Setkáváme se s ním ve chvíli,
kdy si klestí krvavou cestu hordami protivníků v exotickém městě v severní Africe. Když se ale se svými kumpány rozhodne dobýt tajemný
hrad, nabere jejich cesta obrat. Převážná část filmu se natáčela v ČR (v r. 2008) a v jedné z rolí se představí i český herec Marek Vašut.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 1.9. v 19.45 h.

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY přístupný (15)

Strhující širokoúhlé kriminální drama (152 min.).

Vstupné 60,- Kč

Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti! Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání konaného na ostrově,
který vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž
pachatelem je někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž členové jsou mezi sebou sice spjati pevnými pouty, ale která je jinak zcela nefunkční. K
vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního novináře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 4.9. v 19.45 h.

ŽENY V POKUŠENÍ

přístupný

Nová česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka (118 min.).

Vstupné 70,- Kč

Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli.
Repríza bezkonkurenčně nejúspěšnější české komedie tohoto roku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106

středa

8.9. v 19.45 h.

VRAHOUNI

Americká širokoúhlá komedie (100 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Spencer (Ashton Kutcher) je takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro vládu. Jen (Katherine Heigl) je krásná počítačová
expertka a právě se vzpamatovává z bolestného rozchodu.
Akční komedie, která potvrzuje známé pravidlo, že protiklady se přitahují. V tomto případě ale přitahují ještě mnohem víc, například další
nájemné zabijáky. Mladý pár bude muset vyměnit pohodlí novomanželského života za nabitou zbraň a dobrou mušku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11.9. v 19.45 h.

CHLUPATÁ ODPLATA

Americká rodinná komedie v českém znění (92 min.).

přístupný
Vstupné 65,- Kč

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti
matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 15.9. v 19.45 h.
Americká komedie (103min).

DOSTAŇ HO TAM

přístupný (15)
Vstupné 65,- Kč

Když se vedlejší filmová postava dostatečně zaryje do vědomí diváků, může si vykoledovat vlastní film. Právě tohle se přihodilo těžce
excentrickému rockerovi Aldusi Snowovi, který v úspěšné komedii Kopačky doplňoval dvěma hlavním postavám milostný trojúhelník. Jeden z
nejúspěšnějších komediálních producentů současnosti, Judd Apatow, který je podepsaný jak pod Kopačkami, tak i pod komedií Dostaň ho tam,
nejen jemu, ale i jeho představiteli Russellu Brandovi, připravil velkolepé sólo. Sólo, které nápadně připomíná komediální překvapení loňského
léta, velmi nekorektní legraci jménem Pařba ve Vegas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

