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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 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.

Online prodej vstupenek do kina je možný 
na adrese http://kino70.koupitvstupenku.cz  

nebo přes odkaz na našich webových stránkách 
www.kino-jilemnice.cz.

ÚNOR 2023

2/2
čtvrtek

OSTROV 19.00

Richard a Alice se na exotické dovolené 
pohádají, protože Richard se chce nechat 
rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně 
domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na 
opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak 
nuceni společně čekat na záchranu. Podaří 
se jim na opuštěném ostrově najít opět 
společnou řeč?

ČR – komedie/dobrodružný/romantický – 100 min. 
Vstupné 

140 Kč

4/2
sobota

OSTROV 17.00

ČR – komedie/dobrodružný/romantický – 100 min. 
Vstupné 

140 Kč

LHÁŘ NA PLNÝ 
ÚVAZEK

20.00

Jérôme je nenapravitelný lhář. Jeho 
rodina a přátelé už nemohou snášet jeho 
každodenní výmysly a dělají vše pro to, 
aby jeho postoj změnili.. Jérôme však 
neposlouchá, co mu vyčítají, a propadá 
se do lží stále hlouběji, až ho jednoho dne 
zasáhne božská kletba: jeho lži se začnou 
stávat skutečností.

Francie – komedie – dabing – 95 min. 
Vstupné 

140 Kč

5/2
neděle

ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU

17.00

Neohrožené Galy požádá o pomoc samotná 
čínská císařovna... Říše středu, těš se na 
pořádnou jízdu!

Francie – komedie/dobrodr./rodinný – dabing – 115 min.
Vstupné 

140 Kč

MUŽ JMÉNEM 
OTTO

20.00

Film, jehož předlohou je celosvětový knižní 
bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví 
příběh mrzouta Otta Andresona, který po 
ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je 
připraven všechno ukončit, ale plány mu 
naruší mladá živá rodina, která se nastěhuje 
do sousedního domu. Otto se tak seznámí 
s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, 
a vznikne tak neočekávané přátelství, které 
mu změní život. Dojemný a vtipný příběh 
o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze 
najít na nejneočekávanějších místech.

USA/Švédsko – komedie/drama – titulky – 126 min. 
Vstupné 

140 Kč

9/2
čtvrtek

BEZ KALHOT: 
POSLEDNÍ TANEC

19.00

Magic Mike rozjede svůj poslední tanec... 
se Selmou Hayek...a v Londýně!

USA – drama/komedie – titulky – 118 min. 
Vstupné 

140 Kč

10/2
pátek

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

17.00

USA – animovaný/rodinný – dabing – 101 min. 
Vstupné 

140 Kč

12/2
neděle

MUMIE 17.00

Podaří se Thutovi získat starobylý zásnubní 
prsten pro svoji nastávající Nefer? Kam 
se pro něj bude muset vypravit? S kým se 
utkat a kdo mu při tom pomůže?To zjistíme 
v tomto animovaném snímku.

Španělsko – animovaný/rodinný – dabing – 88 min. 
Vstupné 

140 Kč

TITANIC: 
25. VÝROČÍ 3D DAB

20.00

Přijďte se po 25 letech od jeho vzniku 
podívat na Titanic Jamese Camerona opět 
na velké plátno!

USA – historický/drama/romant. – titulky – 180  min. 
Vstupné 

160 Kč

13/2
pondělí

CUBA 18.00

Autentický pohled současnosti roku 2021 
na magický „Ostrov svobody“. Výprava proti 
proudu času očima nezávislé cestovatelky 
Saši Ryvolové.

Cestopisná přednáška
Vstupné 

100 Kč

16/2
čtvrtek

BEZ KALHOT: 
POSLEDNÍ TANEC

19.00

USA – drama/komedie – titulky – 118 min. 
Vstupné 

140 Kč

17/2
pátek

ASTERIX A OBELIX: 
ŘÍŠE STŘEDU

17.00

Francie – komedie/dobrodr./rodinný – dabing – 115 min. 
Vstupné 

140 Kč

19/2
neděle

ANT-MAN A WASP: 17.00

QUANTUMANIA 3D DAB
Scott Lang a Hope Van Dyne spolu 
s Hankem Pymem a Janet Van Dyne 
prozkoumávají kvantovou říši, kde se 
setkávají s podivnými tvory a vydávají se na 
dobrodružství, které přesahuje hranice toho, 
co si mysleli, že je možné. 

USA – akční/dobrodružný/sci-fi – dabing – 130 min. 
Vstupné 

160 Kč

ANT-MAN A WASP: 20.00

QUANTUMANIA 2D DAB

USA – akční/dobrodružný/sci-fi – dabing – 130 min. 
Vstupné 

140 Kč

23/2
čtvrtek

ANT-MAN A WASP: 19.00

QUANTUMANIA 3D TIT

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

160 Kč

26/2
neděle

DĚTI NAGANA 17.00

Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když 
na turnaji století v Naganu naši poráží 
Kanadu a míří do finále. Přestože i on je 
trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku 
a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. 
Hlavně s tenisákem na plácku za domem. 
Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní 
velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. 
Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, 
úsměv a pusu od Katky ze třídy. 

ČR – rodinný/sportovní – 100 min. 
Vstupné 

140 Kč

EMIGRANTI 20.00

V polovině 19. století odešly ze Skandinávie 
miliony obyvatel kvůli hladu a hmotné 
nouzi do Ameriky s nadějí lepšího života. 
V tomto monumentálním příběhu sledujeme 
Kristínu, Karla-Oskara a jejich malé děti, 
kteří v 50. letech 19. století opouštějí 
chudé Švédsko a vydávají se na dlouhou 
a nebezpečnou cestu přes Atlantik do divoké 
Severní Ameriky.

Švédsko/Norsko/Dánsko/Nový Zéland –  
historický/drama – titulky – 148 min. 

Vstupné 
140 Kč

28/2
úterý

DĚTI NAGANA 19.00

ČR – rodinný/sportovní – 100 min. 
Vstupné 

140 Kč


