ZÁŘÍ 2016
1/9
čtvrtek

MATKY NA TAHU

19.30

Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě dokonalý život,
ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji zhroucení. Co se stane,
když se rozhodne to změnit?

USA – komedie – titulky – 100 min

2/9 HLEDÁ SE DORY 3D

Vstupné 110 Kč

17.30

16/9 OBR DOBR 3D
pátek

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na
dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.

18/9 PŘIJĎTE POBEJT!

4/9 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D
neděle

Vstupné 130 Kč

USA – akční/dobrodružný/komedie – dabing – 123 min

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

Vstupné 130 Kč

USA – romantický/drama – titulky – 110 min

8/9 BUCHTY A KLOBÁSY
čtvrtek

9/9 MŮJ KAMARÁD DRAK 3D

Vstupné 110 Kč
17.30

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, děti ze sousedství pohádkami
o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápadního pobřeží Spojených
států. Pro jeho dceru Grace, správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy
jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta. Pete je záhadný, desetiletý
chlapec, který nemá ani rodinu ani domov, a který tvrdí, že žije v lesích s obřím
zeleným drakem jménem Elliot.

USA – rodinný/dobrodružný – dabing – 103 min

11/9 DOBA LEDOVÁ:
neděle

19.30

Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný ﬁlm, vypráví
o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit
pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí
supermarket.

USA – animovaný/komedie – titulky – 89 min

pátek

Vstupné 110 Kč

TAXI 121

ČR – drama/thriller – 90 min

13/9 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

17.30

úterý

15/9 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

23/9 MŮJ KAMARÁD DRAK 2D

Vstupné 110 Kč
17.30

pátek
USA – rodinný/dobrodružný – dabing – 103 min

25/9 OBR DOBR 2D

Vstupné 100 Kč
17.30

neděle
Velká Británie/USA/Kanada – rodinný – dabing – 117 min

27/9 BEN HUR 3D
úterý

Vstupné 110 Kč
19.30

Epický příběh Ben-Hura, potomka významného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož
adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho křivě
obviní ze zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám
je zbaven majetku a odsouzen k doživotním galejím. Po třech letech strávených na
moři se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou – pomstít se Messalovi.

USA – dobrodružný/drama – titulky – 120 min

29/9 VE JMÉNU KRVE
čtvrtek

20.00

Vstupné 110 Kč
19.30

Vstupné 110 Kč
19.30

Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na světě je konečně zpátky mezi námi.
Podle názvu to sice vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by nebyla
Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely znepokojivé
otázky. Například ta, kdo je otcem!

Velká Británie/Francie/Irsko – komedie – dabing – 102 min

19.30

Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její
hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne
uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant,
který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě...

USA/Velká Británie – životopisný/komedie/drama – titulky – 110 min

Vstupné 130 Kč

Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy…

ČR – drama – 90 min

čtvrtek

20/9 BOŽSKÁ FLORENCE

Vstupné 110 Kč

Vstupné 140 Kč

Vstupné 140 Kč

Snímek Taxi 121 je českým thrillerem, inspirovaným skutečnými událostmi z roku
2014, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oﬁciálně policie přičítá
vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti stále neznámý. Tragédie se
stala impulsem k natočení thrilleru, který rychle vtáhne diváka do děje a nechá ho
procítit celou škálu emocí od strachu, přes odvahu, až po naději.

úterý

USA – horror/thriller – titulky – 88 min

MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D
USA – animovaný/rodinný – dabing – 95 min

20.00

Tři bezohlední zloději se vloupají do domu bohatého slepce s vidinou dokonalé
loupeže a velkého zisku. Vše se děje ale jinak...

20.00

Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele
Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde o místo, a kdyby tušila, co
ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do
života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví,
jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani
jeden z nich neví, že jeden druhého navzájem navždy změní...

Vstupné dobrovolné

SMRT VE TMĚ

17.30

Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších
superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou
nepřemožitelnou entitu.

18.00

Další porce reportáží z Jilemnicka.
ČR – dokumentární

USA – animovaný/rodinný – dabing – 103 min

Vstupné 130 Kč

Velká Británie/USA/Kanada – rodinný – dabing – 117 min

neděle

pátek

17.30

Vstupné 120 Kč

Mel Gibson v roli bývalého člena motocyklového gangu je právě propuštěn
z vězení. Svobodu si ale neužije příliš dlouho – jeho 16letá dcera Lydie se dostane
do problémů s drogovými dealery poté, co je namočena do krádeže špinavých
peněz. Nevinná Lydie si na útěku před nimi neví rady, a tak se rozhodne pro zoufalé
řešení – zavolá otci. Ti dva se řadu let neviděli a nerozešli se úplně v dobrém. Lydia
však pod otcovou ochranou stále vidí svou nejlepší šanci na přežití. Když se tedy
John rozhodne udělat po letech první správnou věc i za cenu možného návratu do
vězení a své dceři pomoci, krvavá cesta může začít...

USA – thriller/akční – titulky – 88 min

30/9 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
pátek

19.30

Vstupné 110 Kč
17.30

Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp Junior, má být
zanedlouho povýšen, když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv
autorizace vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho kamarád Tulip, jediný člověk na
Čapí hoře, v zoufalé snaze doručit zásilku dřív, než se to dozví šéf, a závodí s časem,
aby doručili své první dítě – na divoké a objevné cestě, která by mohla pomoci k úplnosti nejedné rodině a vrátit čápům na celém světě jejich původní poslání.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min

Vstupné 130 Kč

Online prodej vstupenek do kina je možný na adrese http://kino70.koupitvstupenku.cz
nebo přes odkaz na našich webových stránkách www.kino-jilemnice.cz.
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 kinematograﬁe 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,
z nebo telefonicky:
Informační centrum 481 541 008.

