InfoTip

ICM Jilemnice

Týdenní tipy na kulturní, společenské a sportovní akce z podkrkonoší

LEDEN 2015

12. - 18. 1. 2015
Světem mechanické hudby

12. 12. - 15. 3. 2015 Jilemnice
Krkonošské muzeum
Za historickými hracími stroji minulých
tří století.

Běžecké závody Buď Fit
a festival Ledosochání

16. - 18. 1. 2015, ŠPINDLERŮV MLÝN
Festival ledosochání, hudby a zábavy,
běžecký závod Buď fit

BURZA KNIH

16.1.2015, 9:00 - 16:00
Vestibul kina Jitřenka Semily
Nabízíme časopisy, odbornou literaturu,
beletrii, obrazové publikace
na první burze roku 2015.
Velký výběr, ceny mírné.
Pořadatel: Městská knihovna Semily

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.

Leden 2015
4/1

neděle

HODINOVÝ MANŽEL

ČR – komedie – 100 min

6/1
úterý

18/1 PŘIJĎTE POBEJT!
neděle

19.30

19.30

Katniss prožívá nejtěžší období svého života. Ačkoli z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla
se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v bezpečí, její starosti ještě neskončily. Capitol
srovnal se zemí Dvanáctý obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje pocit viny.
Navíc Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel. Na čelo odboje se
postavil Třináctý obvod, i když jen donedávna se o jeho existenci téměř nic nevědělo.
Válka přináší oběti na obou stranách, rozdíly mezi dobrem a zlem se stále více stírají.
Vítězství se sice přiklání na stranu rebelů, ale konec je stále v nedohlednu. Krveprolití
může zastavit pouze Katniss.

USA– dobrodružný/thriller/sci-fi – titulky – 125 min

8/1

čtvrtek

9/1
pátek

Vstupné 110 Kč

FOTOGRAF

Vstupné 130 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2D

Rusko – animovaný – 80 min

17.30

VB / USA / Kanada – fantasy – dabing – 120 min Vstupné 140 Kč

BURÁCENÍ

20.00

Celovečerní hraný film BURÁCENÍ je typické drama založené na pravdivé události, která
se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval v médiích
už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému
člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu
projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy.

Vstupné 110 Kč

13/1 ODPAD
úterý

19.30

Hrdiny filmu Odpad jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu.
Každý den ji prohledávají v naději, že najdou něco, co jim alespoň na chvíli zlepší život.
Netuší, že už ten příští nález jejich životy nenávratně změní. Tím mimořádným nálezem,
který Rafaela, Garda a Rata čeká, je peněženka, která obsahuje zdánlivě nesouvisející
změť poznámek, výstřižků a jeden klíč. Když se o ni ale začne zajímat policie a nabídne
jako nálezné značnou sumu, uvědomí si, že našli asi něco hodně důležitého.

Brazílie/Velká Británie – drama/thriller – titulky – 115 min

Vstupné 110 Kč

14/1 SRÍ LANKA
středa

18.00

Cestopisná přednáška – Srí Lanka – starodávná královská města, přírodní
krásy, pobřeží... v přednášce Radky Tkáčikové.

Vstupné 80 Kč

16/1 NOC V MUZEU:
pátek
TAJEMSTVÍ HROBKY
USA – dobrodružný/rodinný – dabing – 91 min

17.30

Vstupné 110 Kč

Informační centrum pro mládež Jilemnice

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

20.00

Vstupné 120 Kč

20/1 POHÁDKÁŘ

19:30

úterý

ČR – drama/romantický – 90 min

Vstupné 120 Kč

22/1 HACKER
čtvrtek

19.30

Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker,
který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice
zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?

USA – akční/drama/mysteriózní – titulky – 105 min

Vstupné 120 Kč

23/1 PADDINGTON
pátek

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.

Velká Británie/Francie/Kanada – rodinný – dabing – 100 min Vstupné 120 Kč

25/1 HOBIT: BITVA PĚTI
neděle
ARMÁD 3D DABING

17.00

USA/Nový Zéland – dobrodružný/fantasy 144 min Vstupné 130 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD 3D TITULKY

17.30

Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili
svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil
Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti pro ni
zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se
dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila
za své pokoření, a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří stojí na jeho straně.

ČR – drama/romantický – 91 min

Velká Británie/USA/Kanada – fantasy – dabing – 120 min

Vstupné 120 Kč

11/1 SEDMÝ SYN 3D
neděle

SEDMÝ SYN 2D

19.30

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního
hrdiny Jana Saudka, člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu,
zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které
pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho
obklopovaly v soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální
obdivovatelky. Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další
sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život.

ČR – komedie/drama – 133 min

Vstupné Dobrovolné

Vstupné 120 Kč

HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU 1. ČÁST

18.00

Televize Krkonoše uvádí cyklus dokumentů z Jilemnicka. V cyklu budou události
z období od září do prosince 2014. Uvidíte mimo jiné záběry z festivalu horolezeckých
filmů v Pasekách nad Jizerou, galevečera k 60. výročí Základní umělecké školy
v Jilemnici, slavnostního večera ke 120 letům činnosti SKI Jilemnice, setkání ke
115 letům otevření železniční tratě Martinice – Rokytnice a dalších zajímavých akcí.

USA/Nový Zéland – dobrodružný/fantasy 144 min

20.00

Vstupné 130 Kč

27/1 FOTOGRAF

19.30

úterý

ČR – komedie/drama – 133 min

Vstupné 110 Kč

29/1 BIRDMAN
čtvrtek

19.30

Birdman je černá komedie o herci, který se stal slavný především tím, že ztvárnil
oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh sledujeme od chvíle, kdy se snaží
prosadit v jedné z her na Broadwayi, ve dnech, které předchází premiéře a kdy
bojuje se svým egem, aby vzkřísil svoje rodinné vztahy, kariéru i sám sebe.

USA/Francie – komedie/drama – titulky – 119 min

Vstupné 120 Kč

30/1 TUČŇÁCI
pátek
Z MADAGASKARU 3D
USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min

17.30

Vstupné 120 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, nebo telefonicky: Informační centrum 481 541 008.

www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz

tel. kontakt 731 766 335

