9/10 TŘI TISÍCE LET
neděle

17.00

TOUHY

pondělí

Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy
touhy napříč historií. Film kombinuje fantasy
s prostředím orientu a režisér George Miller
nabídne divákům svou obdobu Pohádek
tisíce a jedné noci plnou nespoutané fantazie
a odvahy.

Vstupné
Austr./USA – drama/fantasy/romantický – titulky – 108 min.
140 Kč

ZAMĚSTNANEC
MĚSÍCE

ŘÍJEN 2022
3D DABING
2/10 AVATAR
Obnovená premiéra remastrované
neděle

a prodloužené verze snímku Avatar pro
připomenutí zážitku na velkém plátně před
uvedením druhého dílu do kin.

USA – sci-fi/dobrodružný – dabing – 166 min.

AVATAR 3D TITULKY
USA – sci-fi/dobrodružný – titulky – 166 min.

4/10 JAN ŽIŽKA
úterý

ČR – historický/válečný – dabing – 140 min.

Vstupné
160 Kč
20.00

Vstupné
160 Kč

19.00

Francie – komedie – dabing – 83 min.

11/10 SVĚTLONOC
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice

19.00

Vstupné
140 Kč

19.00

čtvrtek

dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem
a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život
nedostatkem pozornosti.

ČR – drama – 117 min.

7/10 AVATAR 3D DABING
pátek

USA – sci-fi/dobrodruný – dabing – 166 min.

Vstupné
140 Kč
17.00

Vstupné
160 Kč

hluboko ve slovenských horách. Před mnoha
lety odsud za nejasných okolností utekla.
Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po
celou dobu ji považovali za mrtvou. Bojí se,
že svým příchodem probudí čarodějnici, která
podle legend straší v okolních lesích.

Slovensko – drama/horror/mysterióní – 109 min.

Vstupné
140 Kč

15/10 AVATAR 2D DABING

17.00

pátek

ryze ženské válečné jednotky, která v roce
1800 chránila africké Dahomejské království
neslýchanou zuřivou nemilosrdností.

USA/Kanada – akční/historický – titulky – 125 min.

21/10 ŠOUMEN
pátek

16/10 HALLOWEEN

Vstupné
140 Kč

20.00

KONČÍ

Vrátí se Michael Mayers nebo vlnu násilí
a teroru bude mít na svědomí někdo jiný?
USA – horror/thriller – titulky – 111 min.

Vstupné
140 Kč

Vstupné
140 Kč
17.00

KROKODÝL

Když se rodina Primmů přestěhuje do New
Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si
na novou školu i přátele. Vše se změní od
okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího
krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou
hudbu – v podkroví jejich nového domova.
USA – animovaný/rodinný – dabing – 122 min.

ADAM
23/10 BLACK
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen

Vstupné
140 Kč
20.00

všemocnou mocí egyptských bohů – a stejně
rychle uvězněn – je Black Adam (Dwayne
Johnson) vysvobozen ze svého pozemského
hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě
svou jedinečnou formu spravedlnosti.

USA – akční/sci-fi – titulky – 130 min.

IL BOEMO

Vstupné
17.00
Kč

20.00

IL BOEMO vypráví o úspěchu nejslavnějšího
českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka,
jeho jedinečném talentu, ale také úsilí, které
věnoval své hudbě až do vlastního konce.
Vstupné
140 Kč

19.00

ŽENU

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex,
sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři
naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život.
Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které
nic nemůže přetrhnout. Ani muž?

Vstupné
100 Kč
19.00

úterý

25/10 ZA VŠÍM HLEDEJ
úterý

18/10 VÁLEČNICE
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh

ČR/ItálieSlovensko – drama/historický/hudební – 140 min.

USA – sci-fi/dobrodružný – dabing – 166 min.

neděle

Online prodej vstupenek do kina je možný na adrese
http://kino70.koupitvstupenku.cz nebo přes odkaz
na našich webových stránkách www.kino-jilemnice.cz.

Cestopisná přednáška

neděle

úterý

6/10 SPOLU
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou

Vstupné
140 Kč

18.00

ANDALUSIE

Putování po krajině jižního Španělska
s fotografkou Pavlou Bičíkovou.

20.00

Vincent chtěl být celý život státním
úředníkem, aby mohl naplno využívat výhody
pohodlného úřednického života. Ke všemu
ještě nemůže podle zákoníku práce dostat
výpověď, takže má teplé místečko až do
důchodu. Jednoho dne se ale jeho život obrátí
vzhůru nohama: vláda odhlasovala obrovský
plán úspor a Vincentovi se nad hlavou objeví
mrak strachu z nezaměstnanosti. Protože
ví, že ho vyhodit nemůžou, nenechá se jen
tak odbýt. Jeho šéf se však rozhodne ho
zlomit a vymyslí plán! Začne ho posílat na ty
nejnemožnější pozice a do nejzapadlejších
koutů světa.

17.00

17/10 ŽHAVÁ

ČR – komedie/drama – 105 min.

Vstupné
140 Kč

27/10 BANGER
Adam Mišík v rapovém příběhu jedné divoké

19.00

čtvrtek

noci. Film BANGER natočil režisér Adam
Sedlák kompletně na iPhone

ČR – drama/hudební – 90 min.

28/10 PRINC
pátek

Vstupné
130 Kč
17.00

MAMÁNEK

Pohádka Jana Budaře o princi, který musel
dospět v krále. Tak dlouho si rozmazlený princ
žil jako mamánek na zámku, až ho jeho otec
moudrý král vyslal do světa na zkušenou.
ČR – pohádka – 100 min.

30/10 PRINC
neděle

MAMÁNEK

ČR – pohádka – 100 min.

31/10 ADAM ONDRA:
pondělí

Vstupné
140 Kč
15.00

Vstupné
140 Kč
20.00

POSUNOUT HRANICE
Adam Ondra, největší lezecká ikona současnosti,
dosahuje fenomenálních sportovních výkonů.
Z nemluvného introverta se stala světová
sportovní hvězda a z touhy lézt úkol vždy zvítězit.
Skrze Adamův příběh a jeho tvrdou přípravu na
olympiádu v Tokiu ve filmu sledujeme proměnu
sportovního lezení a sportu obecně.

ČR/Itálie – dokumentární

Vstupné
110 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.kino-jilemnice.cz

