Městské KINO Jablonec nad Jizerou
sobota

PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2012
*
*
*
7.7. v 19.00 h.
DEŠŤOVÁ VÍLA
přístupný

Česká filmová pohádka (96 min.).

Vstupné 60,- Kč

Režie: Milan Cieslar
Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav
Hudba: Petr Hapka
Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další.
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně
na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá
nakonec dobro a láska zvítězí:-).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.7. v 19.45 h.

PŮLNOC V PAŘÍŽI

Americká komedie (100 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Režie: Woody Allen
Hrají Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla Bruni
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je
nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu
nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem.
Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném
světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho
daleko lepší.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.7. – 28.7.2012

KINO nehraje - dovolená

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

sobota 4.8. v 19.45 h.

NÁKAZA

Thriller v koprodukci USA/ Spojené Arabské Emiráty (105 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Režie: Steven Sodernbergh

Hrají: Marrion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Jude Law,
Kate Winslet
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým
šířením epidemie se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji, než samotný virus.
Cestující na letišti se dotkne salátové místy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne
podáváním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese. V americkém Centru
pro kontrolu a prevenci nemocí dochází k mobilizaci všech výzkumných pracovníků, kteří se snaží rozluštit kód unikátního patogenu,
který neustále dále mutuje. Jak postupně narůstá počet mrtvých a lidé se v kolabující společnosti snaží ochránit sebe samotné a své
nejbližší, jeden aktivista a blogger (Jude Law) začne tvrdit, že veřejnost nedostává pravdivé informace o skutečném dění, čímž
vyvolá epidemii paranoie a strachu stejně nakažlivou jako původní virus. Obyčejní lidé se zároveň snaží přežít ve společnosti, která
se prakticky zhroutila.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11.8. v 19.45 h.

PROBUDÍM SE VČERA

přístupný

NOVÁ ČESKÁ KOMEDIE ZE STUDENSTKÉHO PROSTŘEDÍ (120 min.).
Vstupné 70,- Kč
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav
Hudba: Zdeněk Merta
Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl
Komedie o cestě za studentskou láskou do hlubin nedávné minulosti. Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit
se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal lásku své bývalé spolužačce Elišce. Je mu opět osmnáct,
ale zůstalo mu vědomí i paměť "čtyřicátníka". Snaží se získat sympatie Elišky, ale musí opět zvládat i studentské povinnosti, s čím
nepočítal. Zapomněl také, jak odlišné bylo školství před sametovou revolucí a co to znamená být opět v kůži studenta za časů, kdy se
pánům profesorům říkalo "soudruhu". Komické situace i vážnější konflikty řeší s vtipem, nadhledem I drzostí mládí. Prima zábava,
energie mládí, studentská recese. Originální vzpomínka na předsametovou dobu. Skvělý příběh, nevšední milostná zápletka a zcela
nečekaná pointa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 18.8. v 19.45 h.

PAŘBA V BANGKOKU II

Americká komedie (102 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Režie: Todd Phillips
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha
Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) 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 Bangkoku, si nedokážete ani představit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 1.9. v 19.45 h.

PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz přístupný (15)

Další pokračování populární americké lechtivé komedie (113 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg

Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Mena Suvari,
Tara Reid, Chris Klein, Jennifer Coolidge
To nejlepší nakonec.
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série Prci,
prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem
vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty
a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 8.9. v 19.45 h.

BITEVNÍ LOĎ

přístupný (12)

Ametický akční sci-fi (131 min.).

Vstupné 60,- Kč

Režie: Peter Berg

Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna, Brooklyn Decker, Peter MacNicol,
Aleksander Skarsgard
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli
velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam Neeson), shodou
nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho
okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další
nepřátelsky naladěné mimozemšťany. I proto, že jako producent je pod Bitevní lodí podepsána herní společnost Hasbro, z jejíž dílny
velmi úspěšní roboti vzešli, režisér Peter Berg slibuje, že i Bitevní loď bude velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén,
ale také humoru, v čemž hrají prim Taylor Kitsch a Rihanna, kteří rozhodně nepředstavují normální disciplinované námořníky. „Oba
hrajeme potížisty. I když to byla moje první role, neměla jsem s tím problém, protože i já jsem docela rebelka. Ale tak velká jako je
Raikesová snad přece jen ne,“ říká Rihanna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

