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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.

DUBEN 2023
2/4
neděle

DEMON SLAYER: 
KIMETSI NO YAIBA

17.00

Poté, co mu byla vyvražděna rodina, se 
laskavý chlapec Tandžiró Kamado rozhodl stát 
zabijákem démonů v naději, že se mu podaří 
proměnit svou mladší sestru Nezuko zpět 
v člověka.

Japonsko – anime/akční – titulky – 102 min.
Vstupné 

140 Kč

JOHN WICK: 
KAPITOLA 4

20.00

John Wick odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. 
Než se mu však podaří získat svobodu, musí 
čelit novému nepříteli, který má mocné spojence 
po celém světě. Bude to o to težší, že nová 
spojenectví mění staré přátele v nepřátele... 

USA – akční/thriller – titulky – 164 min.
Vstupné 

140 Kč

4/4
úterý

DUNGEONS & 
DRAGONS: ČEST 
ZLODĚJŮ TITULKY

19.00

USA – fantasy/dobrodružný – titulky – 134 min.
Vstupné 

150 Kč

7/4
pátek

ZACHRAŇTE TYGRA 17.00

Jedné noci zachrání malý sirotek Balmani 
tygří mládě, jehož matku zabili nemilosrdní 
pytláci. Utečou spolu a vydávají se na dalekou 
cestu do odlehlého kláštera Tygří hnízdo, 
o němž si Balmani myslí, že je pro tygříka tím 
nejbezpečnějším místem.

Itálie – dobrodružný – dabing – 94 min.
Vstupné 

130 Kč

9/4
neděle

SUPER MARIO 
BROS. VE FILMU

17.00

Instalatér Mario se vydává do podzemního 
labyrintu společně s jeho bratrem Luigim, aby 
zachránili zajatou princeznu Peach. Na jeho 
cestě skrz Houbové království na něj budou 
čekat nejrůznější překážky. Z hrdinné mise se 
nakonec vyklube záchrana celého světa.

USA/Japonsko – animovaný/dobrodr. – dabing – 92 min.
Vstupné 

140 Kč

TŘI MUŠKETÝŘI: 
D‘ARTAGNAN DABING

20.00

V království rozděleném náboženskými válkami 
a pod hrozbou invaze z Anglie hrstka mužů a žen 
zkříží meče a spojí své osudy s tím Francie…

Francie – dobrodružný – dabing – 121 min.
Vstupné 

140 Kč

11/4
úterý

BUĎ CHLAP! 19.00

ČR – komedie – 100 min.
Vstupné 

140 Kč

13/4
čtvrtek

METALLICA: 19.00

72 SEASONS – GLOBAL PREMIERE
Připojte se ke globální rodině Metallicy 
ve čtvrtek 13. dubna na celosvětový 
poslechový večírek v kinech v jediný 
večer a buďte první, kdo uslyší nové 
album 72 Seasons den před jeho vydáním 
na velkém plátně s ohromujícím prostorovým 
zvukem. Originál s AJ titulky

USA – hudební – originál s AJ titulky – 120 min.
Vstupné 

160 Kč

16/4
neděle

SUPER MARIO 
BROS. VE FILMU

17.00

USA/Japonsko – animovaný/dobrodr. – dabing – 92 min.
Vstupné 

140 Kč

PAPEŽŮV VYMÍTAČ 20.00

Film Papežův vymítač, který je inspirován 
skutečnými zápisky otce Gabriela Amortha, 
hlavního vatikánského exorcisty, sleduje 
Amortha, který se snaží vyšetřit děsivou 
posedlost mladého chlapce. Nakonec však 
odhalí po staletí staré spiknutí, které se 
Vatikán zoufale snažil utajit.

USA – horror – titulky – 116 min.
Vstupné 

140 Kč

17/4
pondělí

BIZARNÍ POKRMY 18.00

JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda Vás 
provedou ulicemi Vietnamu, Laosu, Kambodži 
a Thajska. Tento region zažil během své 
historie spoustu vládců a každý z nich zde 
zanechal nějakou stopu v místním jídle.

Cestopisná přednáška
Vstupné 

100 Kč

18/4
úterý

RENFIELD 19.00

Šéfa, který svým podřízeným pije krev, zažil 
asi každý. Když je vaším nadřízeným hrabě 
Drákula, dostává „pití krve“ dost zlověstný 
rozměr. Renfield je akční komedie o sluhovi 
jednoho z legendárních monster, jenž se 
rozhodl dát výpověď.

USA – komedie/horror – titulky – 97 min.
Vstupné 

140 Kč

19/4
středa

UCPANEJ SYSTÉM 19.00

Přímý přenos z Dejvického divadla derniéry 
beznadějně vyprodané divadelní hry na motivy 
povídek Irvina Welche! Ucpanej systém získal 
cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci 
roku 2012. Ivan Trojan získal cenu Alfréda 
Radoka 2012 v kategorii mužský herecký 
výkon za roli Boha a současně byl za tuto roli 
nominován na Cenu Thálie.

ČR – divadlo/přímý přenos – cca 160 min.
Vstupné 
360 Kč

21/4
pátek

MYŠKA A MEDVĚD 
NA CESTÁCH

17.00

Francie – animovaný – dabing – 79 min.
Vstupné 

140 Kč

23/4
neděle

SUPER MARIO 
BROS. VE FILMU

17.00

USA/Japonsko – animovaný/dobrodr. – dabing – 92 min.
Vstupné 

140 Kč

INVALIDA 20.00

Černá komedie o kolosální pomstě 
a nejpevnějším přátelství. Bláznivý příběh 
naprosto nepravděpodobného akčního hrdiny 
a jeho snahy získat zpět svou rodinu.

Slovensko – komedie – 100 min.
Vstupné 

140 Kč

25/4
úterý

SESTRY V SEDLE 17.00

Pětice trochu bláznivých jeptišek chce 
zachránit místní chátrající domov důchodců 
stůj co stůj. Dokonce i za cenu toho, že se 
zúčastní cyklistického závodu, který nabízí 
prémii pro vítěze. Jediný problém je, že jim to 
na kole moc nejde. 

Francie – komedie – titulky – 87 min.
Vstupné 

140 Kč

27/4
čtvrtek

INVALIDA 19.00

Slovensko – komedie – 100 min.
Vstupné 

140 Kč

28/4
pátek

MIA A JÁ VE FILMU 17.00

Mia jede na léto k dědečkovi, kde chce 
zapomenout na ztrátu rodičů. Svou kouzelnou 
knihu si samozřejmě vzala s sebou...

Německo/Austrálie/Belgie/Indie – animovaný/rodinný – 
dabing – 85 min.

Vstupné 
140 Kč

28/4
pátek

AIR: ZROZENÍ 
LEGENDY

20.00

Komediální drama o počátcích Nike Air...
značky, která způsobila revoluci nejen ve 
světě sportu...

USA – komdie/drama – titulky – 112 min.
Vstupné 

140 Kč

29/4
sobota

UŽ NENÍ TOHO 
DECHU

19.00

Krátký časosběrný dokumentární film 
o horákovi, který žije zapomenuté Krkonoše. 
Zdeněk Jiřička (1937) strávil takřka celý 
život v rodné chalupě ve Vojtěšicích a jejím 
blízkém okolí. Je detailním znalcem svého 
regionu a celoročně žije v symbióze s krajinou. 
Proměna tradičního způsobu života doléhá 
i na zapadlou krkonošskou vesničku... Po 
projekci bude následovat beseda s tvůrci. 
Sponzorováno společností Devro.

ČR – dokumentární – cca 20 min. + beseda
Vstupné 
Zdarma

30/4
neděle

MIA A JÁ VE FILMU 15.00

Německo/Austrálie/Belgie/Indie – animovaný/rodinný – 
dabing – 85 min.

Vstupné 
140 Kč


