Městské KINO Jablonec nad Jizerou
sobota

PROGRAM NA LEDEN A ÚNOR 2012
*
*
*
7.1. v 19.45 h.
BASTARDI 2
přístupný (12)

České akční drama (95 min.).

Vstupné 65,- Kč

Režie: Jan Lengyel

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

sobota 14.1. v 18.00 h.

SAXÁNA a Lexikon kouzel

přístupný

Nová česká rodinná komedie (90 min.).

Vstupné 75,- Kč

Režie: Václav Vorlíček

Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, 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 žije normálním životem v
krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda
skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. 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 dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci svých nových pohádkových
kamarádů rozplétá zamotaný svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout komiksový gangster Crashman. Žákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak
se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.1. v 19.45 h.

DŮM

České filmové drama režisérky Zuzany Liové (100 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Hrají:

Miroslav Krobot, Judit Bárdos, v českém znění Kateřina Winterová, Taťjana Medvecká, Marián Mitaš, v českém znění Pavel Batěk, Marek
Geišberg, v českém znění Matěj Hádek, Lucia Jašková, v českém znění Magdalena Zimová, Ester Geislerová, Ivan Romančík, v českém
znění Petr Pelzer, Jana Oľhová, v českém znění Radka Fidlarová, Attila Mokos, v českém znění Jiří Bábek.
“Intimní, ale dokonale vyvážený příběh ze současnosti debutující talentované režisérky Zuzany Liové, ve kterém malé, zdánlivě bezvýznamné
momenty každodenního života nabývají univerzální platnosti, ji zařazuje mezi současníky jako je Bohdan Sláma a Alice Nellis. Pozoruhodný film
ukazující hloubku charakterů, citlivý a inteligentně realistický příběh o střetu generací, odehrávající se v izolované vesnici, kde se na staré křivdy
nezapomíná.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.1. v 19.45 h.

VŠEMOCNÝ

přístupný

Americký Sci-Fi thriller (105 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Neil Burger

Hrají: Bradley Cooper, Robert De Niro, Anna Friel, Abbie Cornish, Johnny Whitworth, Robert John Burke,
Andrew Howard, Tomas Arana, Patricia Kalember, Brian Anthony Wilson, Jennifer Butler, T.V. Carpio
Akční thriller s Bradley Cooperem a Robertem De Nirem o zrádných účincích utajované drogy, která umožňuje využívat lidskou mysl na 100 %.
Nezaměstnaný redaktor Eddie (Cooper) se nechává drogou zlákat a stává se dokonalou verzí sebe sama. Jeho úspěch a nadlidské schopnosti ale odhalí
nebezpečné vedlejší účinky drogy. Podaří se mu uniknout nájemným vrahům, nebo doplatí na zrádnou představu, že ho droga učiní všemocným?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

4.2. v 18.00 h.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Americká širokoúhlá animovaná komedie v českém znění (107 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Režie: Steven Spielberg
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod
pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na
model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré záhady, se ocitá na
mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem
zvaným Rudý Rackham. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a
Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve
svém nitru mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11.2. v 18.00 h.

V PEŘINĚ

Česká muzikálová pohádková komedie (103 min.).
Režie: F.A.Brabec

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková,
Arnošt Goldflam, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, Milan Šteindler, Marek Vašut, Tatiana Vilhelmová,
Josef Vojtek
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce ve formátu 3D.
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi
vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů
je díky tomu bez práce. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí
si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení pod čistírnou. Ale jednoho dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká
dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo. Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí v magickém polštářovém světě přímo v
peřinách.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 18.2. v 18.00 h.

MISTROVSKÝ PLÁN

Americká kriminální komedie (104 min.).

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

Režie: Brett Ratner
Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick, Casey Affleck
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl
vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett Ratner natočil hvězdně obsazenou kriminální komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí slavní komici
Ben Stiller a Eddie Murphy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25.2. v 19.45 h.

OCELOVÁ PĚST

přístupný

Americké širokoúhlé Sci-Fi drama v českém znění (127 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Shawn Levy

Hrají: Hugh Jackman , Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis, James Rebhorn,
Karl Yune, Olga Fonda
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož
milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá
žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává
dohromady mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Když už se zdá, že
situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do života jeho syn Max (Dakota Goyo), se kterým už delší
dobu není v kontaktu. Oba společně spojí síly, aby postavili a vytrénovali nového robota a proměnili ho v boxerského šampiona. Zatímco si buduje
jméno v brutálním a nemilosrdném světě robotických zápasů, zjišťuje Charlie, že se mu navzdory všem očekáváním nabízí poslední šance na
boxerský comeback. Snímek Ocelová pěst se zčásti inspiruje povídkou legendárního mistra science-fiction žánru Richarda Mathesona, která byla v
roce 1963 zpracována pro televizní obrazovky jako jedna z epizod seriálu Soumračná zóna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 3.3. v 18.00 h.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

Americká animovaná komedie v českém znění (98 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Režie: Sarah Smith
Počítačově animovaný 3D snímek Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to
Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem,
která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu –
úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek
milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit
poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.3. v 19.45 h.

VE STÍNU

přístupný (12)

České kriminální drama.

Vstupné 75,- Kč

Režie: David Ondříček

Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý,
Martin Myšička, Miroslav Krobot, Tomáš Bambušek, Filip Antonio
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popraviště. Na půdorysu kriminálního příběhu se přeneseme do
jara 1953, krátce po smrti komunistického předáka K. Gottwalda. Na jeho místo nastupuje A. Zápotocký, který pokračuje v linii represí a upevňování
postavení KSČ ve státě. Potemnělými ulicemi se pohybuje v šedivém plášti kapitán Hakl. Zarputilý trochu cholerický detektiv, emotivní a intuitivní,
se strništěm na tváři a skrytou bolestí. Hakl je u kriminálky 25 let a prošel jak službou první republice, tak okupací a nyní je ve službách Národní
bezpečnosti. Jeho apolitičnost a touha po dílčí pravdě ho přivádí na nové a nové skutečnosti, které naznačují, že zdánlivě jednoduchý případ s
jediným podezřelým se začíná komplikovat. Všechny indicie směřují do Židovské obce. Jako stín se za ním plíží major Zenke, který je z NDR do
Československa přizván jako specialista na židovskou kriminalitu. Náš příběh pracuje s
vykonstruovaným případem loupežného přepadení, které sehraje StB, aby odvrátilo pozornost od
blížící se národní katastrofy – měnové reformy. Tento zločin na národu, který se vymknul z rukou i
samotným strůjcům, je jednou z největších loupeží v novodobých dějinách Evropy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

