InfoTip

ICM Jilemnice

Týdenní tipy na kulturní, společenské a sportovní akce z podkrkonoší

PROSINEC 2014
8. - 14. 12. 2014

HOBIT MARATON
s půlnoční premiérou!
10. 12. 2014 od 18:00 kino Jilemnice
18:00 Hobit: Neočekávaná dobrodružství
3D titulky
21:00 Hobit: Šmakova dračí poušť 3D titulky

00:01 Hobit: Bitva pěti armád
3D titulky premiéra
Vstupné: 250,- Kč
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

Bezpečnost na internetu

a právní odpovědnost nezletilých

Vánoční jarmark s ohňostrojem
13. 12. 2014 od 8:00 - 17:00
Masarykovo náměstí Jilemnice
500 let stará tradice, bohatý program

Pořadatel: SD Jilm Jilemnice

O nejkrásnější jilemnickou vánočku
13. 12. 2014 od 9:00 - 15:00

ZŠ Harracha Jilemnice

soutěž "O nejkrásnější vánočku". Výstava
a hodnocení vánoček proběhne v rámci
Vánočního trhu v prostorách ZŠ Harracha.

Pořadatel: ZŠ Harracha

10. 12. 2014 od 18:00 v ICM Jilemnice
Beseda je určena pro VŠECHNY rodiče
a nezletilé ve věku 11 až 18 let.

Pořadatel: ICM Jilemnice
Vás srdečně zve na besedu:
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Beseda určena pro VŠECHNY (nejen) RODIČE a NEZLETILÉ VE VĚKU 11 až 18 let
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(budova bývalého pivovaru čp. 1)
Přednášející: kurátorka pro mládež a sociální pracovnice orgánu
sociálně-právní ochrany dětí
(všechny informace dle nové legislativy platné k 1. 1. 2014 )

www.icmjilemnice.cz

Informační centrum pro mládež Jilemnice

Kostelní 1, 514 01 Jilemnice
(budova bývalého pivovaru čp. 1)

www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz

tel. kontakt 731 766 335

Kino 70 Jilemnice

Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

Vstupenky na promítání a 3D brýle (30,-) je možné zakoupit
v Informačním centru Jilemnice.
16/12 JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Prosinec 2014
2/12 KANÁRSKÉ OSTROVY
út

ČR – komedie/drama – 102 min

18.00

19.30

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.

Vstupné 80 Kč

Argentina/Španělsko – Povídkový/Komedie/Drama – titulky – 122 min

6/12 SANITÁŘ
so

18.00

Amatérský fi lm podle povídky Václava Koubka. Sanitář Vašek pracuje v nemocnici
teprve krátce. Svoje noční služby většinou prospí v sanitárně. Jeden den ho ze
spánku vytrhne babička, kterou musí provést po vyšetřeních. Vašek se o babičku
stará a povídá jí o svojí první noční službě.Film se natáčel v prostorách Masarykovy
městské nemocnice v Jilemnici.

Režie: Marek Erben Hrají: Tomáš Václ, Marie Volanská,
Lucie Vítová, Josef Plášil, Leoš Erben, Michal Opluštil,
Zdeňka Čistecká, Zdena Erbenová

Vstupné
Dobrovolné

7/12 JAK JSME HRÁLI
ne
ČÁRU

17.30

Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů. Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se dostat přes
hranice za svými rodiči, pro což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků. Mnohem větší problémy má ale Petr s partou černogardistů, kteří si libují v trápení
slabších dětí. Mezi ty, kteří jsou na Petrově straně, patří „pomalejší“ spolužák a velmi
sympatická kamarádka, kvůli nimž se s černogardisty neváhá opakovaně a důkladně
poprat. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře
se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vyrazit na ni ale znamená ztratit
prarodiče, kamarády a nezapomenutelná dobrodružství...

Vstupné 110 Kč

ČR – komedie/drama – 102 min

ZMIZELÁ

20.00

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. Pokud možno živá. Paralelně s tím probíhá policejní
vyšetřování, které kromě Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. Všechny
stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo
to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za
nos, aby ze sebe sňala podezření? Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A co se vlastně stalo
s Amy?

Vstupné 110 Kč

USA – drama/thriller/mysteriózní – titulky – 145 min

10/12 HOBIT: MARATON S PŮLNOČNÍ
st

čt

pá

13/12

17.30

Vstupné 140 Kč
20.00

Vstupné 140 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 2D TITULKY

20.00

so

14/12

Rusko – animovaný/rodinný – dabing – 80 min

Vstupné 120 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 2D DABING

17.00

Vstupné 120 Kč

ne

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D DABING

20.00

Vstupné 140 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.

Informační centrum pro mládež Jilemnice

Kostelní 1, 514 01 Jilemnice
(budova bývalého pivovaru čp. 1)

Vstupné 130 Kč

21/12 NOC V MUZEU:
ne
TAJEMSTVÍ HROBKY

17.30

Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller)
seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou
cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí...

USA – komedie/rodinný – dabing – 118 min

Vstupné 120 Kč

POHÁDKÁŘ
ČR – drama/romantický – 90 min

20.00

Vstupné 80 Kč

25/12 EXODUS: BOHOVÉ
čt
A KRÁLOVÉ 3D

19.30

Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta.
EXODUS: Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se
moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu
vzdorovitého vůdce Mojžíše vnáší nový život. Mojžíš se postaví na odpor egyptskému
faraonovi Ramsesovi. Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země.

Velká Británie/USA/Španělsko – drama/historický – dabing – 142 min

Vstupné 150 Kč

26/12 TŘI BRATŘI

ne

Velkolepý poslední díl o putování Středozemí.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D TITULKY

17.30

Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná
zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se vytratí všechna radost.
Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do
paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi
z věčného sněhu a mrazu.

28/12 PADDINGTON

Vstupné 50,50,150 Kč

USA/Nový Zéland – dobrodružný – dabing – 169 min

12/12

19/12 SNĚHOVÁ
pá
KRÁLOVNA 3D

ČR – pohádka – 90 min

Při zakoupení vstupenky na celý maraton velký nápoj a velký popcorn
v ceně!

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D DABING

Vstupné 120 Kč

17.30

pá

18.00 Hobit: Neočekávaná cesta 3D (vstupné: 50 Kč)
21.00 Hobit: Šmakova dračí poušť 3D (vstupné: 50 Kč)
00.01 Hobit: Bitva pěti armád 3D (vstupné: 150 Kč)

11/12

USA – komedie – titulky – 110 min

PREMIÉROU!

USA/Nový Zéland – dobrodružný – titulky

19.30

Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se toho
opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, který nutně potřebuje novou
ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“,
ve kterém se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou dceru
požádal o pomoc. Křížem krážem celou Amerikou v těch nejbizarnějších dopravních
prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně nemocné – kam nepochybně
patří – i na setkání těch nejinteligentnějších lidí světa.

Vstupné 80 Kč

čt

Vstupné 100 Kč

18/12 NÁVRAT BLBÝHO
A BLBĚJŠÍHO
čt

Tenerife + Gran Vanadia — Cestopisná přednáška

4/12 DIVOKÉ HISTORKY

19.30

út

Vstupné 90 Kč
17.30

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi.
Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci.

VB/Fr/Kan – rodinný – dabing – 100 min

Vstupné 120 Kč

HODINOVÝ MANŽEL

20.00

Film vypráví příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují
bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem
ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou
klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty
mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává
líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů...

ČR – komedie – 100 min

30/12 EXODUS: BOHOVÉ
út
A KRÁLOVÉ 2D
Velká Británie/USA/Španělsko – drama/historický – dabing – 142 min

Vstupné 120 Kč

19.30

Vstupné 120 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 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.

www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz

tel. kontakt 731 766 335

