
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ 
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 3D
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi 
černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam 
zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed znepřátelených stran objeví odvážná 
beruška. Skamarádí se s černým mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit 
mraveniště před invazí červených bojovníků na čele s  hrozivým Butorou. Vydejte 
se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobnějších 
Mrňousků.

Francie/Belgie – animovaný/rodinný – dabing – 89 min. | Vstupné 100 Kč

POJEDEME K MOŘI
ČR – komedie/rodinný – 90 min. | Vstupné 80 Kč

MIKULÁŠOVI PATÁLIE 
NA PRÁZDNINÁCH
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý 
Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage
Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád 
něco jí, dokonce i syrové ryby... George, který je vtipný už jen proto, že je angličan,
uplakánek Paul a Christopher, který chce mít vždycky pravdu a je to otravné...

Francie – komedie/rodinný – dabing – 102 min. | Vstupné 110 Kč

LOVE SONG
Gretta se se svým dlouholetým přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili svůj 
sen a stali se úspěšnými muzikanty. Když však její přítel získá sólový kontrakt, opustí 
ji kvůli slávě a sólové kariéře. Všechno se však změní, když Gretta potká během svého
vystoupení v místním baru hudebního producenta, který je uchvácen jejím talentem.

USA – komedie/romantický/hudební – titulky. | Vstupné 110 Kč

VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU
Komedie z divokého západu plná hereckých hvězd! V hlavních rolích se zde představí 
Seth McFarlane, Amanda Seyfried, Charlize Theron a Liam Neeson.

USA – komedie – titulky – 116 min. | Vstupné 110 Kč

RIO 2 3D
USA – animovaný/rodinný – dabing – 101 min. | Vstupné 150 Kč

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D
Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován
skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného viru. Obě strany sice
dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko. Nakonec se stejně ocitají na pokraji války, 
která rozhodne o tom, kdo se stane dominantním živočišným druhem na Zemi.

USA – sci-fi /akční/thriller – dabing – 108 min. | Vstupné 150 Kč

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Newyorský policista Ralph Sarchie,  který se sám potýká s  vlastními problémy,  se 
ve snímku  Chraň nás od zlého  pouští do vyšetřování série znepokojivých 
a  nevysvětlitelných zločinů. Spojí své síly s  nekonvenčním knězem, odborníkem
na vymítací rituály, aby společně bojovali s  nočními děsy a  případy démonického 
posednutí, které ohrožují jejich město.

USA – krimi/thriller/horor – titulky – 112 min. | Vstupné 120 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
USA – animovaný/rodinný – dabing – 112 min. | Vstupné 100 Kč

DÍRA U HANUŠOVIC
Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici 
je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta tráví hodně času na posedu a čeká 
na svého jelena, dětsky naivní Olin je okolím považován za neškodného vesnického 
blázna a klempíř Kódl se s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její 
panovačná matka, o kterou spolu se sestrou Jarunou pečují. Když navíc Jaruna využívá 
první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává 
Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde 
k nečekané události...

ČR – komedie/drama – 102 min. | Vstupné 120 Kč

HERCULES:
ZROZENÍ LEGENDY 3D
Supermana by si podal k  snídani, Iron Mana k  obědu a  večer by naučil Hulka se 
nerozčilovat. Thorovo kladivo je pro něj jen dětské kladívko. Antický hrdina Herkules 
strčí všechny své následovníky do kapsy. Přišel na svět jako polobůh – syn vládce bohů 
Dia a smrtelné ženy, vybavený nadlidskou silou a odvahou.

USA – akční/dobrodružný – titulky – 90 min. | Vstupné 140 Kč

LETADLA 2: HASIČI 
A ZÁCHRANÁŘI 2D

Vstupné 120 Kč

LETADLA 2: HASIČI 
A ZÁCHRANÁŘI 3D
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už 
možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do 
světa vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským a hasičským 
veteránem, vrtulníkem Strážcem Břitvou, a s jeho odvážným týmem, jehož členy jsou 
mimo jiné odvážná hasička Kapka, nákladní vrtulník Větrník, bývalý vojenský dopravní 
letoun Cabbie či veselá parta neohrožených terénních vozítek, která si říkají Kouřoví 
skokani. Společně se tento nebojácný tým pouští do boje s rozsáhlým lesním požárem 
a Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný hrdina.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 100 min. | Vstupné 150 Kč

ZEJTRA NAPOŘÁD
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně 
jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu 
zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, 
ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím si na dálku před 
návratem domů domluví několik schůzek naslepo a věří, že možná potká někoho, kdo 
mu změní život. Zejtra napořád je fi lm o nás všech. O našich snech, o změnách v životě, 
které chceme udělat, ale často se jich bojíme. Film o přátelství a setkáních, která nelze 
čekat. Film o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme kam vrátit.

ČR – komedie/romantický/road movie – 98 min. | Vstupné 120 Kč

10 PRAVIDEL
JAK SBALIT HOLKU

ČR – komedie – 100 min. | Vstupné 80 Kč

TŘI BRATŘI
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a  rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém
putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho
nástrah, nečekaných příhod a  možná také láska... Filmová pohádka podle scénáře
Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka.

ČR – pohádka/rodinný – 86 min. | Vstupné 120 Kč

STRÁŽCI GALAXIE 3D
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh
Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému
padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli.

USA – akční/dobrodružný/sci-fi  – dabing – 122 min. | Vstupné 150 Kč

EXPENDABLES 3
Další nával akce v podání plejády veteránů akčních fi lmů!

USA – akční – titulky – 116 min. | Vstupné 110 Kč

ŽELVY NINJA 3D
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný Trhač
(William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud se
v městské kanalizace vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři
obojživelníci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello,
Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April, kterou
si zahrála Megan Fox.

USA – dobrodružný/komedie/akční – dabing – 105 min. | Vstupné 150 Kč

SIN CITY: ŽENSKÁ, 
PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D
Noirová detektivka podle komiksu Franka Millera je zpět!

USA – akční/krimi/thriller – titulky – 118 min. | Vstupné 130 Kč

TŘI BRATŘI
ČR – pohádka/rodinný – 86 min. | Vstupné 120 Kč
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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 kinematografi e 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.

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