Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ŘÍJEN, LISTOPAD A PROSINEC 2011
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*
sobota

1.10. v 19.45 h.

MUŽI V NADĚJI

Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka (115 min.).

přístupný (12)
Vstupné 75,- Kč

Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés
Můţe být nevěra základem šťastného manţelství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ţenská má mít pocit, ţe o chlapa musí bojovat,
musí se snaţit, aby si ho udrţela. A hlavně, ţenská se nesmí nudit …!!!”. Scenárista, reţisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii
Ţeny v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte muţům – Muţi v naději.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

8.10. v 19.45 h.

INTIMNÍ PAST

Americký thriller (91 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace a další
Kaţdý rok se přibliţně tři milióny nezadaných ţen v Americe přestěhují do neznámého bytu. Nevědí, kdo v něm před nimi ţil, neznají jeho majitele a
ani si nedělají starosti s výměnou zámku na dveřích. Film Intimní past je právě o takové ţeně. Mladá a pěkná doktorka Juliet Dermer (Hilary Swank)
se po rozchodu s manţelem přestěhuje do Brooklynu. Chce začít nový ţivot v překrásném a prostorném apartmánu, který se zdá být aţ příliš
dokonalý. Záhadné události ji vedou k podezření, ţe v bytě není sama a brzy se její obavy stanou skutečností. S hrůzou zjistí, ţe její zdánlivě
okouzlující majitel Max (Jeffrey Dean Morgan) je jí nebezpečně posedlý. Kdyţ se Juliet pokusí osvobodit od jeho hrozivých úmyslů, následuje děsivá
hra na kočku a myš.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 15.10. v 18.00 h.

CAPTAIN AMERICA: První Avenger

Americké širokoúhlé dobrodružné akční sci-fi v českém znění (124 min.).

přístupný

Vstupné 65,- Kč

Hrají: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Stanley Tucci
Zrodil se stylově, kdyţ na obálce jednoho z prvních komiksů společnosti Marvel pěstí knokautoval Adolfa Hitlera. Bylo to v roce 1941, krátce před
vstupem Spojených států do války a Kapitán Amerika měl alespoň virtuálně udrţovat bojovou připravenost svých krajanů na vysoké úrovni. Hrdina s
typickým štítem se postupně stal fenoménem, o čemţ svědčí 210 miliónů prodaných komiksů. A na jeho výjimečnosti nic nemění, ţe jeden z
nejstarších superhrdinů na marvelovské planetě se vlastního filmu dočkal jako jeden z posledních (dávno po Spidermanovi, Iron Manovi nebo
Fantastické čtyřce).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 22.10. v 18.00 h.

TRANSFORMERS 3

Americký širokoúhlý dobrodružný fantastický velkofilm v českém znění (154 min.).

přístupný
Vstupné 65,- Kč

Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Malkovich, Frances McDormand, Rosie Huntington - Whiteley
Naše poslední útočiště. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokrát ve 3-D kabátku. K tomu navrch nejkrásnější ţena světa (podle
prestiţního pánského časopisu) v hlavní ţenské roli. Reţisér Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos připravil všem malým i velkým
klukům Vánoce uţ na léto. V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké
měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné sluţby….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 29.10. v 19.45 h.

VIDITELNÝ SVĚT

Slovensko-český širokoúhlý thriller režiséra Petera Krištúfka (104 min.).

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar Bruckmeyer, Martin Mňahončák, Ivan Palúch, Marián Mitaš, Dagmar Bajnoková,
Peter Trník
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Máte pocit, ţe vás někdo sleduje? Můţe to být osamělý čtyřicátník, jehoţ vlastní ţivot je tak prázdný, ţe
parazituje na ţivotech jiných. Moţná mu bude stačit, ţe vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho ţivota aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vţdycky
připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Film Viditelný svět se zabývá sledováním a voyeurstvím
coby fenomény současného světa, v němţ jsou lidé natolik izolovaní, ţe se snaţí seznamovat s jinými lidmi, byť by ta seznámení byla virtuální.
Výsledkem je působivý thriller, v kterém jeden z nejoblíbenějších českých herců současnosti Ivan Trojan podává další ze svých mimořádných
výkonů, z něhoţ vám jistě půjde mráz po zádech.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 5.11. v 17.15 h.

OŠETŘOVATEL

Americká širokoúhlá komedie v českém znění (104 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Kevin James (Griffin Keyes), Rosario Dawson (Kate), Leslie Bibb (Stephanie)
Zvířata ve Franklin Park Zoo zboţňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva
neţ ve společnosti ţeny, usoudí, ţe jedinou jeho moţností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu
paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu
udělit lekce seznamování a dvoření – ve zvířecím stylu. Ve filmu dále hrají Rosario Dawson a Leslie Bibb.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.11. v 18.00 h.

OBHÁJCE

Americké kriminální drama (118 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe a další
Ve strhujícím thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela, “Micka”, Hallera, charismatického trestního advokáta v Los
Angeles, jehoţ kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu své kariéry strávil obranou drobných kriminálníků, dostane
z ničeho nic svůj velký ţivotní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills (Ryan Phillippe), který je obviněn z pokusu vraţdy. To, co se ze
začátku jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí. Film
reţíroval Brad Furman podle scénáře Johna Romana, vytvořeného podle literární předlohy Michaela Connellyho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.11. v 19.45 h.

MECHANIK ZABIJÁK

Americký širokoúhlý akční krimi-thriller (93 min.).

přístupný (12)
Vstupné 75,- Kč

Režie: Simon West
Hrají: Jason Statham, Donald Sutherland, Ben Foster, Tony Goldwyn, Mini Anden
„Někdo musí dát věci do pořádku. On je ten pravý!” Arthur Bishop je “mechanik” – elitní zabiják s unikátním talentem pro čisté odklízení cílů. Je
to práce, která vyţaduje profesionální přesnost a absolutní nestrannost… a Bishop je ten nejlepší. Kdyţ však zabijí jeho rádce a kamaráda Harryho,
Bishop ztrácí jednu ze svých předností - nezaujatost. Další úkol tak přichází od něj samého: zodpovědní budou pykat! Jeho mise se však zkomplikuje,
kdyţ se Harryho syn, Steve, k němu přidá se stejnou touhou po pomstě a odhodláním přiučit se Bishopovu řemeslu. Mechanik zabiják jel vţdy jen
sám na sebe, ale nemůţe se obrátit zády k Harryho synovi. Metodický nájemný vrah zavede impulzivního studenta do hloubi svého světa a smrtelné
partnerství je zpečetěno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.11. v 19.45 h.

ANONYM

přístupný (12)

Širokoúhlé americké drama (130 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Roland Emmerich

Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, David Thewlis, Xavier Samuel, Sebastian Armesto,
Rafe Spall, Edward Hogg, Jamie Campbell Bower, Derek Jacobi
Příběh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alţběty, spekuluje o otázce, která uţ po staletí vrtá hlavami akademiků a
géniů jako Mark Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi? Odborníci o tom
vytrvale diskutují, byla o tom napsána řada knih a učenci zasvětili celé ţivoty obraně či popírání teorií o osobě autora nejuznávanějšího díla anglické
literatury. Anonym nabízí jednu z moţných verzí jejich výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky, tajné románky na
královském dvoře a zákeřné plány hamiţných šlechticů, touţících po trůnu, vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech: na londýnských
jevištích..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 3.12. v 19.45 h.

KAMARÁD TAKY RÁD

Americká širokoúhlá komedie (109 min.).

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Režie: Will Gluck

Hrají: Justin Timberlake (Dylan), Mila Kunis (Jamie), Patricia Clarkson (Lorna), Jenna Elfman (Annie), Bryan
Greenberg (Parker), Richard Jenkins (pan Harper), Woody Harrelson (TommyHrají: Chris Evans,
Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Stanley Tucci
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý ţivot ani pomyšlení. Kdyţ si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako
hledačka nových příleţitostí, vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v
New Yorku, uvědomí si oba, ţe jsou si velice podobní. Kaţdý z nich má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, ţe jsou ochotni zkrátka pustit lásku z
hlavy a starat se jen o zábavu. Jakmile se tedy Dylan přestěhuje do New Yorku a začnou se spolu vídat častěji, uţívají si spoustu legrace a sdílejí
přesvědčení, ţe láska je jen mýtus z hollywoodských filmů. A právě tehdy se rozhodnou vyzkoušet báječně sexy a uvědoměle dospělý experiment.
Mohou dva kamarádi, kteří se teprve nedávno poznali, nejsou zadaní a pohrdají závazky, ze svého kamarádství vytěţit ještě o něco víc? Rozšíří-li své
přátelství o příleţitostný, zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv emocí“, dokáţí se vyhnout všem úskalím, která se nutně objevují, pokud někdo začne
být víc neţ pouhý kamarád? Jako dva lidé, kteří se dobře orientují v nudných zápletkách romantických komedií, by Dylan a Jamie asi neměli být tak
docela zaskočeni tím, ţe se jejich odváţný nápad promění v košilatou a sexy pouť do neprobádaných území, na které se sobě navzájem i svému okolí
odhalí více, neţ kdy plánovali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.12. v 18.00 h.

DREAM HOUSE

přístupný (12)

Americký thriller (90 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Jim Sheridan
Někteří lidé tvrdí, ţe domy mají paměť. Pro jednoho muţe je ale jeho domov místem, pro které by byl schopen vraţdy, jen aby na něj zapomněl.
Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz účinkují v hlavních rolích filmu Dream House, napínavého thrilleru o rodině, která se nevědomky
přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika brutálním vraţdám. Záhy zjišťují, ţe si je vrah vyhlédl jako své další oběti. Úspěšný vydavatel Will
Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svou ţenou Libby (Rachel Weisz) a svými dvěma dcerami přestěhoval do
klidného městečka v Nové Anglii. Zatímco se ve svém novém ţivotě zabydlují, zjišťují, ţe jejich dokonalý domov byl dějištěm vraţdy matky a jejích
dětí. Celé město je přesvědčeno, ţe zemřeli rukou svého manţela a otce, který celý incident přeţil. Kdyţ se Will pustí do pátrání o podrobnostech
celé tragédie, zavede ho jediná stopa k Ann Patersonové (Naomi Watts), sousedce, která měla k zavraţděné rodině velice blízký vztah. Jak Will s Ann
společně skládají dohromady hrůznou skládačku událostí, zjišťují, ţe příběh posledního člověka, který opustil Willův vysněný dům je děsivý právě
tak, jako příběh toho, kdo do něj vstoupil po něm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.12. v 19.45 h.

STROM ŽIVOTA

přístupný (12)

Americké filmové drama (139 min.).

Vstupné 75,- Kč

Režie: Terrence Malick

Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going, Jackson Hurst, Fiona Shaw, Crystal Mantecon,
Tamara Jolaine, Hunter McCracken, Dustin Allen
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si prošel dětstvím plným her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho
otcem, který by mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu
otázek a snaţí se v ţivotě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl ţivot…
Hvězdně obsazený snímek je poctou ţivotu, přírodě a světu kolem nás, jenţ se nám odhaluje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám přináší
epický a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako před více neţ půl stoletím.
Strom ţivota získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší film.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.1. v 19.45 h.

BASTARDI 2

přístupný (12)

České akční drama (95 min.).

Vstupné 65,- Kč

Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav Ţupanič, Irena Magnusková, Petr Neumann,
Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan Cymický, Radim Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová, Jan Přeučil,
Jaroslava Obermaierová, Eva Číţkovská, Valentina Thielová
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, ţe učitel Majer stál za vraţdami
všech tří ţáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas,
jenţ přebírá agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamţitě v případech úmrtí "Bastardů" něco nezdá a začíná se
zaměřovat téţ na Majera, který je v tuto chvíli jiţ ředitelem školy.
Režie: Jan Lengyel

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

sobota 14.1. v 18.00 h.

SAXÁNA a Lexikon kouzel

Nová česká rodinná komedie (90 min.).

přístupný
Vstupné 75,- Kč

Režie: Václav Vorlíček

Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nároţný, Josef Somr,
Jiří Lábus,Ota Jirák, Markéta Hrubešová ad.
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.” Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou,
studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní ţije normálním ţivotem v
krásné rodinné vile se svým manţelem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem
Evţenem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém
ţivotě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou
okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků,
šotků a morkolabů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodruţství neznámého světa, který se
právě ocitl na pokraji zkázy. Odváţná Saxánka za pomoci svých nových pohádkových kamarádů
rozplétá zamotaný svět pohádek, který se zlými silami snaţí ovládnout komiksový gangster
Crashman. Ţákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše,
přelstít komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

