InfoTip

ICM Jilemnice

Týdenní tipy na kulturní, společenské a sportovní akce z podkrkonoší

ÚNOR 2015
2. - 8. 2. 2015

Adopce:
Konkurz na rodiče

-dokument Alice Nellis

5.2.2015, 19:30 Kino Jitřenka Semily
Co dělá rodinu rodinou propletené geny, nebo láska?
Dokument Alice Nellis v tom má jasno.
Po filmu následuje beseda s režisérkou
Alicí Nellis a dalšími odborníky
na danou problematiku
V rámci večera bude předána cena
stotisícímu divákovi kina Jitřenka
vstup: 80 Kč

Informační centrum pro mládež Jilemnice

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

Jilemnická 50

víkend 7.2. - 8.2.2015
- 8. ročník veřejného dálkového běhu na lyžích

Závody v Jilemnici se uskuteční v lyžařském
areálu Hraběnka. Zde bude start i
cíl závodu, veškeré zázemí, výdej
startovních čísel a doprovodné akce.
Pořadatel: SKI Jilemnice

VESELÁ POUŤ

8.2. 2015, 15:00 SD Jilm Jilemnice
Představení, v délce 60 minut, jsou
určena dětem od 3 do 12 let
Na vaši návštěvu se těší kamarádí
Jů a Hele a loutkoherci
vstupné 100 Kč

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.
18/2 DIVOKÝM

ÚNOR 2015
3/2 VYŠŠÍ MOC
úterý

19.30

Vstupné 90 Kč

5/2 BABOVŘESKY 3

Nejvýchodnější část Turecka u syrských a iráckých hranic je kotlem, kde se kdysi „vařily“
naše civilizace – najdete tu snad nejstarší svatyni světa, studnu, kde Mojžíš potkal svou ženu,
hrob Noeho, kostely nejstarších křesťanských církví i mešity, posvátná města židů, křesťanů
i muslimů,skalní města či arabské úlové domy... A taky starobylé řeky Eufrat a Tigris, stejně
jako divoká pohoří, kde snad kdysi přistál Noe a dnes se v nich potulují kurdští partyzáni...
Diashow Petra Srpa z Vrchlabí.

Cestopisná přednáška

19/2 E.A.POE: PODIVNÝ
čtvrtek

Vstupné 120 Kč

6/2 VELKÁ ŠESTKA 3D

17.30

Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi
robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho
neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi. Když se parta kvůli souhře náhod ocitne
uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí
na svého nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax – a přetvoří svou partu přátel
na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 108 min

USA – thriller – titulky – 112 min

20/2 VELKÁ ŠESTKA 2D

22/2 KINGSMAN: TAJNÁ
neděle

Vstupné 120 Kč

MORDECAI:
GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD

19.30

Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena
k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality
uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky
upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu – její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru.
Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.

Vstupné 130 Kč

12/2 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
čtvrtek

20.00

Velmi očekávané filmové zpracování světového knižního bestselleru.

USA – drama/romantický – titulky – 124 min

Vstupné 130 Kč

13/2 SPONGEBOB VE FILMU:
pátek

17.30

HOUBA NA SUCHU 3D

Vstupné 140 Kč

15/2 SPONGEBOB VE FILMU:
neděle

17.30

HOUBA NA SUCHU 2D

USA – animovaný/rodinný – dabing – 100 min

Vstupné 120 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA – drama/romantický – titulky – 124 min

17.30

SLUŽBA

VB – akční/komedie – titulky – 129 min

JUPITER VYCHÁZÍ 2D
USA – sci–fi /akční/dobrodružný – titulky – 128 min

24/2 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

Vstupné 110 Kč
20.00

20.00

Vstupné 130 Kč

Informační centrum pro mládež Jilemnice

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

Vstupné 100 Kč
19.30

úterý

USA – drama/romantický – titulky – 124 min

26/2 TEORIE VŠEHO
čtvrtek

Vstupné 130 Kč
19.30

Příběh geniálního vědce, který měl celý život před sebou, když o něj málem přišel. Příběh
muže, jenž jako jeden z mála rozuměl zákonitostem vesmíru a přitom jeho samého zachránila
„obyčejná“ láska.

VB – životopisný/romantický/drama – titulky – 123 min

27/2 ZVONILKA A TVOR
pátek

Pirát Hambivous se zmocnil receptu na nejlepší hambáč a na pláži si otevřel stánek s občerstvením! Naši kamarádům v čele se SpongeBobem nezbyde tedy nic jiného než vyrazit na souš
a recept vybojovat zpátky!

USA – animovaný/rodinný – dabing – 100 min

Vstupné 120 Kč

Vstupné 110 Kč

10/2 JUPITER VYCHÁZÍ 3D

USA – sci–fi /akční/dobrodružný – titulky – 128 min

17.30

Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná.
Počet jejích agentů je pevně daný a za každého, který odešel (většinou nedobrovolně a bolestně), nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nováček, kterého doporučí některý z agentů ve
službě. Právě díky tomu se do výběrového systému dostávají hlavně synové významných rodin.
Výjimkou z pravidla se stane až Gary „Eggsy“ Price, který je obyčejným klukem vybaveným
vysokým IQ, nedokončeným výcvikem u mariňáků a oceněný krajskou cenou za gymnastiku.
A ten se musí postavit hlavnímu záporňákovi!

20.00

V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku solidně naštvaných Rusů, britskou MI5, mezinárodní teroristy a také svoji
manželku s nekřesťansky dlouhýma nohama. Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník
s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem.
Pro svou zemi, pro královnu... a pro peníze. Obraz by totiž měl být vodítkem k utajenému sejfu
až k prasknutí naplněnému nacistickým zlatem. Vyzbrojen věrným komorníkem a výstavním
knírem drží v ruce hlavní trumf. Sebe.

USA – akční komedie – titulky – 97 min

Vstupné 110 Kč

pátek

USA – animovaný/rodinný – dabing – 108 min
17.30

neděle

ČR – komedie – 103 min

19.30

EXPERIMENT

Vstupné 140 Kč

8/2 BABOVŘESKY 3

úterý

Vstupné 80 Kč

Hrdinou filmu E. A. Poe: Podivný experiment je mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward,
který na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího
v mlze v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná
kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku. Edward je zasvěcován do
zdejších léčebných metod a je v šoku. Dr. Lamb je příkladem osvíceného přístupu, vůči bláznům. Ovšem děsivá a hrůzu nahánějící „léčba“, jíž byli na konci 19. století duševně nemocní
běžně vystavováni, je přítomna i zde: věznění, spoutávání, proudy ledové vody a elektřiny. To
vše je pevně vryto do historických zdí ústavu a Edward objevuje poměrně znepokojivou pravdu.
Psychiatrický ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým týmem uvězněn ve
sklepení. A tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná...

19.30

Další díl komedie Zdeňka Trošky o jedné vesnici a jejích nevšedních obyvatelích.

ČR – komedie – 103 min

pátek

18.00

KURDISTÁNEM

Hrozící lavina prověří základy zdánlivě stabilní rodiny na zimních prázdninách.

Švédsko/Francie – drama – titulky– 118 min

čtvrtek

středa

Vstupné 110 Kč
17.30

NETVOR 3D

Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý
tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend
známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném
zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív,
než přivolá na jejich společný domov zkázu. Fauna musí poslechnout své srdce a zariskovat,
aby s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 76 min

Vstupné 150 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.

www.icmjilemnice.cz
icmjilemnice@icmjilemnice.cz

tel. kontakt 731 766 335

