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Výrobek přineste s sebou
na Masarykovo náměstí
v pátek 5. prosince od 15.30 hod.
nebo do redakce Jihlavských listů,
Fritzova 34, Jihlava do 5.12.2014.
Výrobek si převezmeme, nafotíme a zveřejníme
me
v Jihlavských listech a www.jihlavske-listy.cz,
kde bude probíhat hlasování o zajímavé ceny.

5. 12. v 19:30 (dále 17. 12. v 19:30
a 22. 12. v 17:00)
Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky
/ 90,Je polovina padesátých let. Americký indián Jimmy Picard, který za
druhé světové války bojoval v Evropě, trpí od návratu domů chvilkovými
závratěmi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu. Lékaři ale nedokáží najít
žádné fyzické příčiny.
Do nemocnice pro válečné veterány
proto povolají francouzského psychoanalytika, antropologa a odborníka na
kulturu původních obyvatel Ameriky,
Georgese Devereuxe.
Režie: A. Desplechin / Hrají: Benicio del Toro, Mathieu Amalric, Gina
McKee
6. 12. v 17:00
Mrňouskové: Údolí ztracených
mravenců
Animovaná komedie (podle TV seriálu) / Francie / 80min / česká verze
/ 70,Jednoho dne na malém lesním paloučku vznikne nepřátelství mezi
koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky
jídla z pikniku, které tam zanechal
mladý pár. Najednou se uprostřed
znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Skamarádí se s černým
mravencem Mandiblem a pomůže
mu zachránit mraveniště před invazí červených bojovníků v čele s hrozivým Butorou. Vydejte se na cestu
plnou dobrodružství, přátelství
a fantazie – do světa těch nejdrobnějších Mrňousků.
Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají:
beruška, šnek, mravenci
6. 12. v 19:30 (dále 14. a 18. 12.
v 17:30)
Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie /
97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm nedá
nic předem naplánovat. Například
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich
čtyři nádherné, inteligentní dcery provdají za výjimečné muže. A výsledek?
Režie: P. de Chauveron / Hrají:
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun
7. 12. v 17:00
Tři srdce
Romantický / Francie / 106min /
90,- / 15+
Za osudovým setkáním Marca se
Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeškaný vlak. Prozářená noc francouzského provinčního městečka pak vybízí
k příjemné procházce a nezávazné
konverzaci dvou dosud si cizích lidí.
Bylo by však škoda nevyužít této až

TĚŽ

P
Převlečte
se za
Mikuláše, čerta nebo anděla
M
and
a přijďte za námi
odpoledne,
nnaa Mikulášské odpoledne
čeká na vás spoustu
če
zábavy a dobrot.
Partneři akce:

neuvěřitelné harmonie, která mezi
oběma panuje. Zamilovaného Marca
však zradí jeho vlastní srdce a vinou
nenadálého infarktu další schůzku
v Paříži nestihne.
Režie: B. Jacquot / Hrají: Charlotte
Gainsbourg, Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni
7. 12. v 19:30 (dále 15. 12. v 19:30
a 20. 12. v 17:00)
Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / 90,/ 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se
o ně. Je to komedie o kariéře, dětech,
lásce, sexu, a hlavně o tom, koho a co
ženy chtějí…
Režie: A. Dana
5. a 29. 12. v 17:30, 14. 12.
v 15:30
Včelka Mája
Animovaný / Německo / 88min /
dabing 2D i 3D / 2D za 100,-, 3D za
130,Práce, úsilí a med – život včel je
v podstatě dost jednotvárný a předem
daný... ale ne pro malou včelku Máju,
která už od narození narušuje zaběhnutá pravidla úlu svojí radostí ze života, zvídavostí a mimořádně dobrodružnou povahou.
Režie: A. Stadermann, S. Pickard /
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jacki Weaver, Noah Taylor
6. 12. v 15:00 a 12. 12. v 17:00
WinX CLUB: V tajemných hlubinách
Animovaný, Dobrodružný / Itálie /
98min / dabing / 90,Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí
chopit císařského trůnu a aktivovat
ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však
připravená uzavřít s Winx dohodu.
Režie: I. Straffi
7. 12. ve 14:30
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu
Pohádka / Norsko / 84min / dabing
/ 80,Po nekonečně dlouhém podzimním
spánku se modří skřítci probudili do
té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí
červení skřítci, je ohroženo obrovským
ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků?
Režie: A. L. Næss / Hrají: Per Christian Ellefsen, Jeppe Beck Laursen, Robert Skjærstad

7. 12. ve 20:00, 10. a 22. 12.
v 19:30
Zmizelá
Drama, Thriller / USA / 145min /
titulky / 100,- / 15+
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje,
že nezmizela dobrovolně. Zoufalý
manžel organizuje rozsáhlé pátrací
akce a snaží se dělat vše možné pro
to, aby se jeho žena našla. Paralelně
s tím probíhá policejní vyšetřování,
které kromě Amy hledá i člověka, jenž
má její zmizení na svědomí. Všechny
stopy ale ukazují právě na Nicka.
Režie: D. Fincher / Hrají: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil
8. 12. v 17:00, 17. 12. ve 20:00
Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Argentina / 122min / titulky / 90,- / 12+
Šest divokých historek spojuje téma
drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže
bránit, nechce-li překročit hranice
zákona či dobrých mravů. Čeho je
ale moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou
do bodu, kdy už jim dojde trpělivost.
Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete.
Režie: D. Szifron / Mluví: Rita
Cortese, Julieta Zylberberg, Erica
Rivas
8. 12. v 19:30, 10. 12. v 17:00
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový
Zéland / 169min / titulky / 60,Film sleduje cestu hlavní postavy – Bilba Pytlíka, který se ocitne na
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je
znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti
trpaslíků, v čele s legendárním bojovníkem Thorinem.
Režie: P. Jackson / Hrají: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter
Hambleton
9. 12. v 19:30, 10. 12. ve 2:00
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový
Zéland / 160min / titulky / 60,Hobit: Šmakova dračí poušť, líčí
další dobrodružství hobita Bilba Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky,
vedenými Thorinem Pavézou. Vydali
se na výpravnou cestu, jejímž cílem je
získat zpět Osamělou horu a ztracené
království trpaslíků Erebor.
Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott,
Orlando Bloom, Evangeline Lilly
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
10. 12. ve 23:59 (3D i 2D),
11. – 17., 19. – 21., 24.,
26., 28. – 30. 12.
(přesné časy sledujte na webu kina)
Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový
Zéland / 132min / 2D titulky, 3D titulky, 2D dabing, 3D dabing / 2D
110,- a 3D 150,Thorinova posedlost hromaděním
znovu nabytého pokladu, kterému
i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron,
o jehož krocích nikdo, kromě čaroděje Gandalfa, nic netuší, tajně vyslal
obrovskou armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou horu.
Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict
Cumberbatch, Cate Blanchett, Elijah
Wood

NJR – PROSINEC 2014
8. 12. ve 20:00
Lazebník sibiřský
Romantická komedie / Rusko, Francie, Itálie, Česko / 180min / Filmový
klub, 1998 / 70,1905: matka píše svému synovi,
který je kadetem na proslulé americké vojenské akademii ve West Pointu.
Jak mu vypráví svůj příběh, odhaluje
dlouho skrývané tajemství jeho narození. 1885: mladá Američanka Jane
Callahanová cestuje do Ruska. Během
své cesty do tohoto nového světa sdílí
kupé se skupinou mladých divokých
kadetů. Mezi nimi je i Andrej Tolstoj.
Režie: N. Michalkov / Hrají: Julia Ormond, Richard Harris, Oleg Menšikov
11. a 16. 12. v 17:30, 20. 12.
v 19:30
Příběh Marie
Drama / Francie / 95min / Filmový
klub, titulky / 110,Příběh Marie vypráví o dívce, která
se naučila normálně žít, ač byla od
narození hluchá a slepá. Tento malý
zázrak se odehrál ve Francii, na konci
19. století. Marie Heurtinová se narodila nevidomá a neslyšící, a ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým okolím.
Režie: J-P. Améris / Hrají: Isabelle
Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon
11. – 12. 12. v 19:30
Raluca
Thriller / ČR / 80min / PREMIÉRA / 110,Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat.
Ale připomenou mu je jiní. Pracuje jako
soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za peníze. Až do chvíle,
než se mu do života připlete svůdná Raluca a otočí mu ho o 360 stupňů. Režie:
Z. Viktora / Hrají: Jan Dolanský, Malvína Pachlová, David Novotný
14. 12. v 15:00, 26. 12. v 15:30
a 28. 12. v 18:00
Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 80,Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš
Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do
světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod, a snad také láska…
Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus,
Zuzana Norisová, David Matásek
15. 12. ve 20:00
Sacro GRA
Dokument / Itálie, Francie / 93min
/ Filmový klub, titulky / 80,Co má společného aristokrat z Piedmontu, který žije v malém studiu se
svou dcerou, botanický expert, který
hledá prostředek proti larvám, které
zabíjejí palmové stromy, princ, který
nabízí svůj kýčovitý zámeček jako zátiší k fotorománům, pracovník v ambulanci a rybář, který žije na řece
Tiber a chytá úhoře? Rosiho kamera
zachycuje život vedle dálnice.
Režie: G. Rosi
18. 12. v 17:00
Mami!
Drama / Kanada / 134min / titulky
/ 80,- / 15+
Film Mami! je příběhem dospívajícího
Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy
Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže
zvládnout a že její syn dokáže zvládnout
školu. Když do jejich života vstoupí ještě
utrápená sousedka Kylea, vydají se společně na hodně divokou jízdu.
Režie: X. Dolan / Hrají: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne
Clément

