17/9 PŘES PRSTY

ZÁŘÍ 2019

úterý

ČR – komedie – 101 min

9/9 POSTŘEHY
pondělí

KAPITOLA 2
5/9 TO
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech
čtvrtek

dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu
smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno
začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí
přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike,
jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale
svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou
poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí
každý z nich překonat svůj nejniternější strach…
a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

USA – horror – titulky – 165 min

6/9 TOY STORY 4:
pátek

Vstupné
130 Kč
17.30

8/9 ANGRY BIRDS

Vstupné
130 Kč
17.30

VE FILMU 2 3D

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři
jsou opět ve při v animovaném komediálním
snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví
nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák),
Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra
Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho
asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých
zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž
cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
USA – anim./rodinný – dabing – 97 min

PŘES PRSTY

Vstupné
150 Kč

20.00

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich.
Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach
volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny
a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět.
To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe.
Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na
mistrovství Evropy…
ČR – komedie – 101 min

Vstupné
130 Kč

18.00

MILANA BUREŠE
Z VIETNAMU

Cestopisná přednáška

10/9

PŘES PRSTY

20/9 PLAYMOBIL
pátek

12/9 PANSTVÍ
čtvrtek

Vstupné
80 Kč
19.30

22/9
neděle

Vstupné
130 Kč

13/9 PLAYMOBIL
pátek

Velká dobrodružná jízda v novém animovaném
trháku! Bude Playmobil lepší než Lego?

15/9 ANGRY BIRDS
neděle

Vstupné
150 Kč

NABARVENÉ
PTÁČE

TŘÍDA

Hynek Čermák je Vandamme. Denně cvičí. Rád se
rve. A teď se vydává do války!
Vstupné
130 Kč

ČR – drama/komedie – 91 min

20.00

Vstupné
130 Kč

Vstupné
130 Kč

17.30

17.30

Vstupné
130 Kč

29/9 PRINC
neděle

23/9 VZNIK A VÝVOJ

Podaří se Krasoňovi zlomit kletbu a najít opravdovou lásku?
Kanada – animovaný/rodinný – 85 min

NÁRODNÍ
TŘÍDA
ČR – drama/komedie – 91 min

pondělí

18.00

ČLOVĚKA

Přednáška Mgr. Vladimíra Sochy vám představí
ty nejzajímavější události ve vývoji našich předků
i nové objevy, které mění pohled na problematiku
vývoje našeho druhu.

Vstupné
80 Kč

24/9 ROMÁN PRO
úterý

POKROČILÉ

ČR – komedie – 110 min

25/9 RAMBO:
středa

19.30

Vstupné
130 Kč
19.30

POSLEDNÍ KREV

17.30

KRASOŇ

20.00

Vstupné
130 Kč

Vstupné
130 Kč

Kanada – animovaný/rodinný – 95 min

PŘIJĎTE
30/9
pondělí

Vstupné
130 Kč
20.00

Vstupné
130 Kč
18.00

POBEJT!

Cyklus dokumentárních filmů.
ČR – dokumentární 

Přednáška

Vstupné
130 Kč

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na
venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta
však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat
se na cestu a protloukat se úplně samo divokým
a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Filmová adaptace
románu Jerzy Kozsinského.
ČR/SR/Ukrajina – drama – 169 min

ČR – komedie – 110 min

17.30

VE FILMU 2 2D
USA – anim./rodinný – dabing – 97 min

19.30

27/9 PSÍ KUSY

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak
zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí?

Vstupné
120 Kč

VE FILMU 3D

Francie/Německo – animovaný/rodinný – dabing – 100min

17.30

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes,
který nic neví o skutečném světě plném nástrah.
Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den.
Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot
svého bezpečného domova a zažije dobrodružství,
které si ani ve snu nedokázal představit.

ROMÁN PRO
POKROČILÉ

Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů
velkého panství na anglickém venkově na počátku
20. století přichází na plátna kin.

17.30

PSÍ KUSY

Kanada – animovaný/rodinný – 95 min

19.30

DOWNTOWN

Velká Británie – drama – titulky – 114 min

čtvrtek

Vstupné
130 Kč

VE FILMU 2D

Francie/Německo – animovaný/rodinný – dabing – 100min

úterý

ČR – komedie – 101 min

26/9 NÁRODNÍ

pátek

Vyprávění o Vietnamu, tamní kultuře, o setkávání
s místními lidmi, o tradicích, architektuře, jídle
a dalších společenských zvycích.

PŘÍBĚH HRAČEK 2D

USA – animovaný/rodinný – dabing – 100 min

neděle

19.30

19.30

Vstupné dobrovolné

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,
nebo telefonicky: Informační centrum 481 541 008.

Poctivý akčňák pro milovníky spousty krve! Bude
tahle krev opravdu poslední?
USA – akční – titulky – 120 min

Vstupné
130 Kč

www.kino-jilemnice.cz

