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Upozorňujeme diváky, že v případě Upozorňujeme diváky, že v případě Upozorňujeme diváky, že v případě projekce ve 3D je nutné použití 3D brýlí pro systém Dolby 3Dprojekce ve 3D je nutné použití 3D brýlí pro systém Dolby 3Dprojekce ve 3D je nutné použití 3D brýlí pro systém Dolby 3D. Tyto brýle je . Tyto brýle je 
možné zakoupit spolu se vstupenkou v pokladně kina i v Informačním centru za cenu 30 Kč. Tyto brýle se stávají možné zakoupit spolu se vstupenkou v pokladně kina i v Informačním centru za cenu 30 Kč. Tyto brýle se stávají možné zakoupit spolu se vstupenkou v pokladně kina i v Informačním centru za cenu 30 Kč. Tyto brýle se stávají 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. majetkem diváka a může je používat opakovaně. majetkem diváka a může je používat opakovaně. Změna programu a výše vstupného je vyhrazena.Změna programu a výše vstupného je vyhrazena.Změna programu a výše vstupného je vyhrazena.

Ze vstupného je hrazen poplatek fondu kinematografi e ve výši Ze vstupného je hrazen poplatek fondu kinematografi e ve výši Ze vstupného je hrazen poplatek fondu kinematografi e ve výši 1 % z ceny vstupenky. Program viz též na  z ceny vstupenky. Program viz též na  z ceny vstupenky. Program viz též na www.sdjilm.czwww.sdjilm.cz. Adresa kina: 
Roztocká 500, Jilemnice 514 01. Tel.: kancelář Roztocká 500, Jilemnice 514 01. Tel.: kancelář Roztocká 500, Jilemnice 514 01. Tel.: kancelář 481481 544544 070. Předprodej vstupenek v Informačním centru vždy nejpozději 10 dní před . Předprodej vstupenek v Informačním centru vždy nejpozději 10 dní před . Předprodej vstupenek v Informačním centru vždy nejpozději 10 dní před 
termínem projekce. Rezervace jsou možné emailem:termínem projekce. Rezervace jsou možné emailem: info@jilemnice.cz info@jilemnice.cz, nebo telefonicky: Informační centrum , nebo telefonicky: Informační centrum , nebo telefonicky: Informační centrum 481481 541 008.

Online prodej vstupenek do kina je možný na adrese http://do kina je možný na adrese http://kino70.koupitvstupenku.czkino70.koupitvstupenku.czkino70.koupitvstupenku.cz
nebo přes odkaz na našich webových stránkáchnebo přes odkaz na našich webových stránkách www.kino-jilemnice.cz. www.kino-jilemnice.cz. www.kino-jilemnice.cz.

ČERVENEC 2022

3/7
neděle

TOP GUN:
MAVERICK DABING

20.00

USA – akční/drama – dabing – 131 min.
Vstupné

140 Kč

5/7
úterý

PREZIDENTKA 19.00

ČR – komedie/romantický – 97 min.
Vstupné

130 Kč

7/7
čtvrtek

THOR: LÁSKA JAKO 
HROM 2D TITULKY

19.00

Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – 
k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem 
však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, 
který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, 
Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – 
k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir 
stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na 
vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra 
a zastavili ho dříve než bude pozdě.

USA – ačkní/fantasy/dobrodružný – titulky – 130 min.
Vstupné

140 Kč

8/7
pátek

MIMONI 2:
PADOUCH PŘICHÁZÍ

17.00

USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min.
Vstupné

140 Kč

10/7
neděle

THOR: LÁSKA JAKO 
HROM 3D DABING

17.00

USA – ačkní/fantasy/dobrodružný – dabing – 130 min.
Vstupné

160 Kč

THOR: LÁSKA JAKO 
HROM 2D DABING

20.00

USA – ačkní/fantasy/dobrodružný – dabing – 130 min.
Vstupné

140 Kč

12/7
úterý

KDYBY RADŠI 
HOŘELO

19.00

ČR – komedie/drama – 84 min.
Vstupné

130 Kč

17/7
neděle

JURSKÝ SVĚT: 
NADVLÁDA 2D DABING

17.00

USA – akční/sci-fi /dobrodružný – dabing – 147 min.
Vstupné

140 Kč

HÁDKOVI 20.00

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Obzvlášť 
pokud je děda v nemocnici a všichni už mají své plány 
s jeho dědictvím…

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné

140 Kč

19/7
úterý

ŘEKNI TO PSEM 19.00

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého 
přítele Filipa mladou border kólii, přestože nikdy 
žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská 
komunita připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. 
Celý příběh začíná tím, že do jednoho šlápne. 
Opravdu to znamená štěstí?

ČR – romantický/komedie – 85 min.
Vstupné

140 Kč

21/7
čtvrtek

ŘEKNI TO PSEM 19.00

ČR – romantický/komedie – 85 min.
Vstupné

140 Kč

24/7
neděle

NÁMĚSÍČNÍCI 17.00

Německo/Rakousko – animovaný/rodinný – dabing – 85 min.
Vstupné

130 Kč

VYŠEHRAD: FYLM 20.00

ČR – komedie/sportovní – 105 min.
Vstupné

130 Kč

31/7
neděle

DC LIGA 
SUPERMAZLÍČKŮ

17.00

Když je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, 
Supermanův pes Krypto vytvoří tým domácích 
mazlíčků z útulku, kteří dostali superschopnosti: 
ohař jménem Ace, který se stane supersilným 
a nezničitelným; prase jménem PB, které může 
dorůst obřích rozměrů; želva jménem Merton, která 
se stane superrychlou; a veverka jménem Chip, která 
získá elektrické schopnosti.

USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min.
Vstupné

140 Kč

TOP GUN:
MAVERICK DABING

20.00

USA – akční/drama – dabing – 131 min.
Vstupné

140 Kč

SRPEN 2022

4/8
čtvrtek

STŘÍDAVKA 19.00

Udržet vchodu jednu běžnou rodinu je často nadlidský 
úkol a postavy fi lmu spolu díky vzájemným vztahům 
tvoří rodinu opravdu nadměrné velikosti. Její fungování 
a vzájemné doplňování kvůli střídavé péči o děti už se 
pak podobá složité válečné logistice. Organizaci tolika 
lidí se hrdinové rozhodnou vyřešit přísným řádem 
a harmonogramem, jenže pro partnerské vztahy žádný 
plán a jistota neexistuje. O své štěstí a lásku budou 
muset všichni přeci jen zabojovat.

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné

140 Kč

7/8
neděle

DC LIGA 
SUPERMAZLÍČKŮ

17.00

USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min.
Vstupné

140 Kč

9/8
úterý

STŘÍDAVKA 20.00

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné

140 Kč

14/8
neděle

MIMONI 2: 
PADOUCH PŘICHÁZÍ

17.00

USA – animovaný/rodinný – dabing – 90 min.
Vstupné

130 Kč

18/8
čtvrtek

ŘEKNI TO PSEM 19.00

ČR – romantický/komedie – 85 min.
Vstupné

140 Kč

21/8
neděle

PRINCEZNA 
REBELKA

17.00

Mladý sirotek Pil žije ve středověkém městě 
Misty Rock. Jednoho dne krutý regent Tristain 
prokleje následníka trůnu Rolanda a promění 
jej ve stvoření, které je napůl kuřetem a napůl 
kočkou. Pil se v doprovodu Graubarta – 
nemotorného strážce s dobrým srdcem – pustí 
kvůli záchraně Rolanda a celého království do 
pátrání po protijedu. Na cestu s sebou vezme ještě 
mladého bláznivého šaška Chucklyho a tři ochočené 
lasičky. Všechny je čeká největší dobrodružství, 
které si kdy mohli představit.

Francie – animovaný/rodinný – dabing – 89 min.
Vstupné

140 Kč

HÁDKOVI 20.00

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné

140 Kč

25/8
čtvrtek

AFTER: POUTO 19.00

Čtvrtá a poslední kapitola světového fenoménu After 
zastihne Tessu a Hardina na rozcestí: Bude Tessa 
pokračovat ve snaze zachránit Hardina a jejich vztah, 
nebo je čas zachránit sebe? Zatímco Hardin zůstává 
po svatbě své matky v Londýně a propadá se hlouběji 
do temnoty, Tessa se vrací do Seattlu a čelí tragédii. 
Pokud chtějí, aby jejich láska přežila, budou muset 
nejprve zapracovat sami na sobě. Zavedou je ale 
jejich cesty zpět?

USA – romantický/drama – titulky – 114 min.
Vstupné

140 Kč

28/8
neděle

STŘÍDAVKA 17.00

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné

140 Kč

AFTER: POUTO 20.00

USA – romantický/drama – titulky – 114 min.
Vstupné

140 Kč
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