Městské KINO Jablonec nad Jizerou
sobota

PROGRAM NA ZÁŘÍ, ŘÍJEN A LISTOPAD 2012
*
*
*
1.9. v 19.45 h.
PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz přístupný (15)

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

Vstupné 60,- 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

Ametický akční sci-fi (131 min.).

přístupný (12)
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 15.9. v 19.45 h.

ÚTĚK Z MS-1

Francouzský širokoúhlý sci-fi thriller (95 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Režie: James Mather, Stephen St. Leger
Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Vincent Regan, a další
Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z
nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera Emilie
Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS-1. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější
rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Bývalý špičkový vládní agent Snow je svéhlavý a nekompromisní. Jeho současná
pozice na špionážním trhu je, mírně řečeno, špatná – čelí obvinění ze spiknutí proti USA. Od prezidenta dostává jedinečnou nabídku:
nový život a svobodu výměnou za záchranu první dcery Spojených států. Jenže v sázce je mnohem více…
Příběh, který nepostrádá velkou dávku napětí a humoru, pochází z hlavy Luca Bessona, který tentokrát spojil své síly s producenty
úspěšného thrilleru 96 hodin. Brilantní akční sci-fi Útěk z MS-1 svedla na stříbrném plátně dohromady Guye Pearce (Králova řeč,
Smrt čeká všude, L.A. – Přísně tajné) a Maggie Grace (sága Twilight, 96 hodin).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 22.9. v 19.45 h.

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Americký misteriózní širokoúhlý dobrodružný film (129 min.).

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Režie: Guy Ritchie
Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla "Sherlock Holmes" přináší Holmesovi a jeho věrnému
partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Akční a dobrodužný film “Sherlock Holmes” natočil známý režisér Guy Ritchie pro společnost Warner Bros. Pictures a Village
Roadshow Pictures. Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli Holmesova věrného kolegy Watsona,
doktora a válečného veterána, který je impozantním spojencem Sherlocka Holmese. Rachel McAdams uvidíme v roli Irene Adler,
jediné ženy, která získala převahu nad Holmesem a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah. Mark Strong ztvárnil roli Holmesova
nového tajemného protivníka, Blackwooda a Kelly Reilly hraje Mary, po níž touží Watson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 29.9. v 19.45 h.
Americká komedie (83 min.).

DIKTÁTOR

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

Režie: Larry Charles
Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, John C. Reilly, Megan Fox
Jmenuje se Aladín a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha
Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce
zemičky jménem Wadíja, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta
každý. Dominuje ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen večer po vladaření najít čas a energii na porci kvalitního
sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která je ochotná do jeho subsaharského ráje zavítat. Hvězda Transformers Megan Fox by
mohla vyprávět. Ke svému lidu se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda každé rány, která padne vedle. I proto tak rád vynáší
rozsudky smrti, většinou ve formě setnutí mečem. Tradice se musí dodržovat, i když se právě snažíte vyvinout vlastní jadernou
bombu. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladína do budovy
OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladín, který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě postaví čelem a vyrazí do
Ameriky. Přestože i tento Cohenův film režíroval tvůrce Borata a Bruna Larry Charles, Diktátor se od obou výrazně liší. Nepohrává
si totiž s dokumentárním stylem vyprávění, ale naplno přiznává, že jde o vyfabulovaný příběh o tom, že i krutovládci můžou být v
soukromí velmi milí lidé. To ostatně letos dokázal i Aladín, který na oscarové show rozsypal ostatky Kim Čong Ila, čímž obětavě
splnil jeho poslední přání…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 6.10. v 18.00 h.

DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu

Americká animovaná pohádková komedie v českém znění (94 min.).

přístupný
Vstupné 60,- Kč

Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier

Hrají: (v českém znění) Ota Jirák, Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal, Kateřina Brožová,
Terezie Taberyová, Rozita Erbanová, Tereza Chudobová, Matouš Ruml, Martin
Písařík, Jan Maxián, Jiří Panzner, Petr Lněnička, Zbyšek Horák, Ondřej Izdný
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní
pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že
pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší
prehistorické party. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře
hluboko do širého oceánu.
Ať to stojí, co to stojí, naši tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky domů a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství. Při cestě
zpět jim dají zabrat nejenom mořské bouře, přílivové vlny a mořské příšery, ale musejí zvládnout i první společné soužití na jedné
malé kře a tak se můžeme těšit na řadu komických scén plných vzájemného špičkování. Shodou okolností a náhod se na jejich
provizorní loď, kterou si vytvořili z ledovce, dostane i Sidova babička, kterou skupinka zachrání v příboji mořských vln. Už, už se
zdá, že naše partička kamarádů bude zachráněna, když se z oparu mlhy vynoří loď, jenže její podivínská posádka na palubě ani v
nejmenším nehodlá našim kamarádům pomoci. Naopak, všichni jsou zajati a dostávají se do ještě větší šlamastiky. Jak to s našimi
oblíbenými pravěkými hrdiny dopadne, se přijďte podívat do kin od 28. června.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 13.10. v 19.45 h.

TADY HLÍDÁM JÁ

Nová česká rodinná komedie (110 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Režie: Juraj Šajmovič

Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel Nový,
Simona Stašová, Iva Pazderková, Lukáš Latinák, Klára Jandová
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. Film Tady hlídám já navazuje na tradičně žánrově úspěšné české
komedie. Jeho posláním nemá být jen pobavit, ale i otevřít emocionální rovinu chápání mezilidských vztahů. Ukazuje i to, jak se dítě
může cítit ve společnosti osamoceně. Hlavní postavou je 8 letá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejích ochráncem,
kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických situací, o které v jejich rodině není nouze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 20.10. v 19.45 h.

OKRESNÍ PŘEBOR

Česká fotbalová komedie (104 min.).

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Režie: Jan Prušinovský

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel
Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka. „Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý
trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky.
Legendární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti z Mediapro Pictures rozhodli přenést
současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin.
Na vlastní oči tedy poznáte člověka, který pro fotbal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Pepik Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve
sparťanských barvách, notýsek plný taktických poznámek a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Trenér je ale
přesvědčený, že když budou hráči, včetně servilního kapitána Luňáka (Ondřej Vetchý), hvězdy týmu Kužela (David Novotný) a
brankáře Káji (Jakub Kohák), plnit jeho pokyny, úspěch se dostaví. Jenže život není jen o brankách a bodech, ale i o nemocných
srdcích, porouchaných drážních signalizacích a kolotočářích, kteří obsadí hřiště a nechtějí se hnout. Ve filmu uvidíte skoro všechny
oblíbené seriálové hrdiny, včetně Hnátkovy starostlivé manželky Antonie (Jaroslava Pokorná) a fotbalových šíbrů, předsedy Orla
(Luděk Sobota), pokladníka Hovorky (Pavel Kikinčuk) a sexuálně zdatného zdravotníka Větvičky (Leoš Noha).

sobota 27.10. v 19.45 h.

ŽELEZNÁ LADY

Britsko-americké životopisné drama (105 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant, a další
Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) natočila neuvěřitelně poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století.
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů, se jako první žena
stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i
osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské
vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
Volba obsadit do hlavní role Meryl Streep byla tou nejlepší, jakou mohla Phyllida Lloyd udělat. Její výkon v roli slavné ministerské
předsedkyně je strhující, včetně napodobení Margaretina typicky charismatického hlasu. Také díky maskérům je Streepová od
Thatcherové téměř k nerozeznání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 3.11. v 19.45 h.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Česká širokoúhlá komedie (113 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Režie: Marie Poledňáková

Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Langmajer,
Nela Boudová, Tereza Kostková
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je
tu vaše rodina, vaše okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří. Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel
se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na
Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak
partnery znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí
partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená zavazadla, ukradené doklady a řada dalších
problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie Poledňáková v novém filmu Líbáš jako ďábel
kvarteto hlavních hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech exotického Maroka se odehrává další příběh plný
humoru, romantiky a lásky a tentokráte i trošky napětí. K hlavní čtveřici herců – Jiřímu Bartoškovi, Kamile Magálové, Oldřichu
Kaiserovi a Evě Holubové navíc přibydou nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy Kostkové.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.11. v 19.45 h.

MUŽI V ČERNÉM 3

přístupný

Americká širokoúhlá akční sci-fi komedie v českém znění (104 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Barry Sonnenfeld

Hrají: Will Smith, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Emma Thompson,
Lady Gaga ad.
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A opět včas. J během svého
patnáctiletého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže
tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí agent J
cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona
tajemství budou odhalena, když se v minulosti spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého partnera, agenturu a
budoucnost lidstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.11. v 19.45 h.

VRTĚTI ŽENOU

přístupný (15)

Nová česká rodinná komedie (100 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Tanya Wexler
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce, Rupert Everett, a další
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Pokrokoví lékaři neměli koncem 19. století v prudérní Anglii na růžích ustláno. Jedním
takovým je i mladičký doktor Mortimer Granville. Nastupuje jako asistent u londýnského lékaře Roberta Dalrympleho, odborníka na
léčbu ženské hysterie. Jako lék začnou používat "ruční masáž", která se u pacientek setkává s velkým nadšením. Před jejich ordinací
denně čekají desítky dam, které touží novou metodu vyzkoušet. Mortimer kvůli množství práce začne trpět silnými křečemi v rukou,
v důsledku čehož již nemůže své pacientky náležitě uspokojovat. Pomoc najde u svého pokrokově smýšlejícího přítele, lorda
Edmunda, který propadl kouzlu nového vynálezu - elektřině. Jeho plán na elektřinou poháněné oprašovátko vnukne Mortimerovi
originální nápad… Vrtěti ženou je svěží romantická komedie o překvapivém, ale pravdivém vzniku prvního elektrickomechanického vibrátoru. V hlavních rolích Mortimera a Charlotty to na plátně jiskří mezi Hughem Dancym a na Oscara
nominovanou Maggie Gyllenhaal (Temný rytíř). V dalších rolích excelují Jonathan Pryce (Piráti z Karibiku) a Rupert Everet
(Hvězdný prach).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.11. v 18.00 h.

MADAGASKAR 3

přístupný

Americká animovaná komedie pro celou rodinu v českém znění (95 min.).

Vstupné 60,- Kč

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

Hrají: (v českém znění): Filip Blažek, Miroslava Pleštilová, Filip Švarc, Václav Vydra,
Zbyšek Pantůček
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. Například letěli v letadle řízeném tučňáky. Přesto hrdinové Madagaskaru dosud do
pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, že díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů dostali v kinech třetí pokus,
ovšem zda to tentokrát vyjde, zůstává ve hvězdách. Po panenském ostrově Madagaskaru a širých afrických pláních si budou klestit
cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zimním období (prosinec, leden, únor) bude provoz Městského KINA přerušen.

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

*

*

*

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

