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zahájení výstavy - Jiří David
- Mimo dosah transcendentna

5. září 2014, 18:00
Galerie Morzin Vrchlabí

Výstava potrvá do 5. října 2014

Koncert kapely TŘI SESTRY
5. září 2014

Pecka u Nové Paky
areál koupaliště a kempu

H2O JUMPS
6. 9. 2014, 14:00 koupaliště Košťálov

8. ročník skoků do vody v Košťálově

Dny evropského dědictví
6. - 14. 9. 2014 Jilemnice

Pořadatel: MěÚ Jilemnice, odboru rozvoje a MH

 akce konaná v září, v jejím rámci se otvírají nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,

objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak
z části nebo zcela nepřístupné.

Bližší info o pragramu Vám sdělí na MěÚ Jilemnice
nebo v Informačním centru na náměstí



Kino 70 Jilemnice
Vstupenky na promítání a 3D brýle (30,-)  je možné zakoupit

v Informačním centru Jilemnice.

Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

Informační centrum pro mládež Jilemnice

Kostelní 1, 514 01 Jilemnice
www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz
tel. kontakt 731 766 335(budova bývalého pivovaru čp. 1)

4/9
čtvrtek

DÍRA U HANUŠOVIC 19.30

Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je 
o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta tráví hodně času na posedu a čeká na svého 
jelena, dětsky naivní Olin je okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř 
Kódl se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka, 
o kterou spolu se sestrou Jarunou pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a od-
jíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou 
i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

ČR – komedie/drama – 102 min Vstupné 100 Kč

5/9
pátek

ÚTĚK Z PLANETY 
ZEMĚ 3D

17.30

Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají do-
konce svého národního hrdinu? Je to astronaut Scorch Supernova, expert na nebezpečné 
záchranné mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když 
na vesmírné stanici zachytí volání SOS z obávané planety Země, Scorch neváhá ani minutu 
a vydá se vstříc neznámému světu do hlubin vesmíru. 

USA/Kanada – animovaný/rodinný – dabing – 89 min Vstupné 130 Kč

7/9
neděle

SIN CITY: ŽENSKÁ, 
PRO KTEROU BYCH 
VRAŽDIL 3D

19.30

Noirová detektivka podle komiksu Franka Millera je zpět!

USA – akční/krimi/thriller – titulky – 118 min Vstupné 130 Kč

11/9
čtvrtek

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ 19.30

Thriller nabízí divákovi trochu jiný pohled na hon na teroristy než jak ho známe z televizních 
zpráv a amerických velkofi lmů!

Velká Británie/USA/Německo – thriller – titulky – 121 min Vstupné 120 Kč

12/9
pátek

LETADLA 2: HASIČI 
A ZÁCHRANÁŘI 2D

17.30

Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už mož-
ná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa 
vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským a hasičským veteránem, 
vrtulníkem Strážcem Břitvou, a s jeho odvážným týmem, jehož členy jsou mimo jiné 
odvážná hasička Kapka, nákladní vrtulník Větrník, bývalý vojenský dopravní letoun Cabbie 
či veselá parta neohrožených terénních vozítek, která si říkají Kouřoví skokani. Společně 
se tento nebojácný tým pouští do boje s rozsáhlým lesním požárem a Prášek zjišťuje, co je 
třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný hrdina.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 100 min Vstupné 110 Kč

14/9
neděle

KOUZLO MĚSÍČNÍHO 
SVITU

19.30

Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 1920. Nádherné vily na 
pobřeží Côte d‘Azur, jazz kluby a módní místa pro bohaté jsou kulisou tohoto fi lmu. Přijďte 
do kina nasát atmosféru Francie v podání Woodyho Allena, mistra konverzačních komedií.

USA – komedie – titulky – 89 min Vstupné 90 Kč

16/9
úterý

PŘIJĎTE POBEJT 19.30

Dokumentární fi lm ze života Jilemnicka, který vznikl v průběhu dvou let. Na jeho tvorbě se 
ve spolupráci se svazkem obcí Jilemnicko podílel mediální kroužek jilemnického gymnázia.

ČR – dokument – 2012 až 2014 – 70 minut
Vstupné 
Dobrovolné

18/9
čtvrtek

CHLAPECTVÍ 19.30

Chlapectví je výjimečný fi lm. Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér 
Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na 
tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek 
do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností 
a také tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat.

USA – drama – titulky – 166 min Vstupné 100 Kč

19/9
pátek

TŘI BRATŘI 17.30

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 
jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod a možná také láska... Filmová pohádka podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii 
Jana Svěráka.

ČR – pohádka/rodinný – 86 min Vstupné 110 Kč

28/9
neděle

POŠŤÁK PAT 15.00

Děti, přijďte se podívat na dobrodružství Vašeho kamaráda pošťáka Pata!

Velká Británie – animovaný/rodinný – 
dabing – 88min Vstupné 100 Kč

21/9
neděle

SEX TAPE 19.30

Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali, byly jejich vzájemné city 
opravdu velice silné – ale o deset let a dvě děti později by jejich láska potřebovala poněkud 
povzbudit. Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se – protože proč ne? – natočit si video, ve 
kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy 
o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi 
není soukromá.

USA – komedie/drama – titulky – 95 min Vstupné 120 Kč

23/9
úterý

STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMUNDA

19.30

Životopisný fi lm Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny 
dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se 
pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu 
i jeho pád. StB byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobý-
val v Africe, když zanikal koloniální systém. Setkal se s prezidenty i lidojedy. Seznámil se 
s Gagarinem i Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného“ kapitalismu... Vydejme 
se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, 
který jej zažil...

ČR – dokumentární – 75 min Vstupné 90 Kč

Září 2014

25/9
čtvrtek

MÍSTA 19.30

Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi a Markovi je 
jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich 
světa vstupuje dcera místního prominenta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. 
Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná odhalovat temné spodní proudy.

ČR – drama – 91 min Vstupné 110 Kč

22 JUMP STREET 19.30

Poté, co si prošli nástrahami střední školy (dvakrát po sobě), čekají na policejní důstojníky 
Schmidta a Jenka velké změny – jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. Ale 
zatímco Jenko potká spřízněnou duši ve sportovním týmu a Schmidt pronikne do řad 
studentů umění, začínají o svém vzájemném vztahu zvolna pochybovat. Jejich úkolem už 
není pouze vyřešit případ, ale jsou nuceni zjistit, zda mezi nimi může existovat společný 
vztah na úrovni. Pokud se těmto dvěma přerostlým puberťákům podaří vypracovat se 
z univerzitních nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká škola mohla být tím nejlepším, 
co je kdy potkalo.

USA – akční komedie – dabing – 112 min Vstupné 120 Kč

30/9
úterý

LÁSKA NA KARI 19.30

Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se třpytem Michelinských hvězd se 
nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci 
hned naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné 
skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Madame Mallory zjistí, jak velké nadání má 
její konkurent, mladý indický šéfkuchař, a svolí k tomu, že ho vezme do učení. Dva světy 
receptů a chutí v jedné kuchyni slibuje velké kulinářské dobrodružství. Zvláště pokud se ho 
zúčastní i krásná francouzská kuchařka.

USA – romantická komedie – titulky – 122 min Vstupné 100 Kč

Upozorňujeme diváky, že v případě projekce ve 3D je nutné použití 3D brýlí pro systém Dolby 3D. Tyto brýle je možné zakoupit spolu se vstupenkou v pokladně
kina i v Informačním centru za cenu 30 Kč. Tyto brýle se stávají majetkem diváka a může je používat opakovaně. Změna programu a výše vstupného je vyhrazena.
Ze vstupného je hrazen poplatek fondu kinematografi e ve výši 1% z ceny vstupenky. Program viz též na www.sdjilm.cz. Adresa kina: Roztocká 500, Jilemnice 514 01. Tel.: kancelář 481 544 070. Předprodej
vstupenek v Informačním centru vždy nejpozději 10 dní před termínem projekce. Rezervace jsou možné emailem: info@jilemnice.cz, nebo telefonicky: Informační centrum 481 541 008.

Online prodej vstupenek do kina je možný na adrese 
http://kino70.koupitvstupenku.cz 

nebo přes odkaz na našich webových stránkách www.kino-jilemnice.cz.


