
Pokladna kina Radnice: Mírové nám. 19, Jablonec n/N, tel: 777 747 159 (v otevírací době pokladny)
Pokladna Eurocentra: Jiráskova 9, Jablonec n/N, tel: 483 704 400 (ve všední dny 8:00–20:00)  

listopad / prosinec 2022
Projekce nejen pro seniory

14:00 | Drama
Spolu (2D/D)

9. 11.
středa

14:00 | Komediální drama
Paní Harrisová jede do Paříže (2D/T)

14. 12.
středa

14:00 | Rodinný film
Buko (2D/D)

2. 11.
středa

14:00 | Detektivní film
Vražda v Londýně (2D/T)

7. 12.
středa

14:00 | Romantická komedie
Vstupenka do ráje (2D/T)

16. 11.
středa

14:00 | Česká komedie
Princ Mamánek (2D/D)

23. 11.
středa

14:00 | Pohádka
Princezna zakletá v čase 2 (2D/D)

21. 12.
středa

14:00 | Komedie
Za vším hledej ženu (2D/D)

30. 11.
středa

14:00 | Dokument
Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa (2D/D)

4. 1.
středa

14:00 | Komedie
Vánoční příběh (2D/D)

28. 12.
středa

Cena: 70 Kč; Změna programu vyhrazena; Začátky a stopáže filmů jsou orientační; Ceny filmů určuje
distributor. Tiskové chyby vyhrazeny. ZAKOUPENÉ VSTUPENKY NEVRACÍME ANI NEVYMĚŇUJEME.

Více info na letáčcích, pokladnách, nebo se ptejte uvaděčů v kinech.

STAŇTE SE ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BIOSENIOR A ČERPEJTE VÝHODY
Sbírejte razítka a za pět návštěv promítání v rámci Biosenior získejte BONUS!  



BUKO ∫ (2022) 112 min | ČR | česky | MP
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho 
nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje 
připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.
Komedie | režie: A. Nellis | hrají: A. Cónová, M. Issová, P. Špalková, J. Cina

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA ∫ (2022) 81 min | ČR | česky | MP
Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná otázka, pak je to 
otázka udržitelnosti civilizace. Doposud se každá zjevila, rozvinula se, kulminovala       
a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje dnešní, globální civilizace?
Dokumentární | režie: P. Horký

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE ∫ (2022) 116 min | VB | s českými titulky | MP
Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit po šatech od Diora? Komedie Paní 
Harrisová jede do Paříže názorně předvádí, že když jdete za svými sny „po hlavě“, nic 
není nemožné.
Komediální drama | režie: A. Fabian | hrají: L. Manville, I. Huppert, J. Isaac

PRINC MAMÁNEK ∫ (2022) 100 min | česky | ČR | česky | MP
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.
Pohádka | režie: J. Budař | hrají: J. Budař, O. Vetchý, J. Nagyová, V. Kubařová

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 ∫ (2022) | ČR | česky | MP
Mladá alchymistka Amélie získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňo-
vat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze součas-
nosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku.
Pohádka | režie: P. Kubík | hrají: E. Křenková. N. Germani, M. Lambora, V. Kotek

SPOLU ∫ (2022) 118 min | ČR | česky | MP
Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí 
autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti.
Drama | režie: D. Laňka, M. Müller | hrají: Š. Kozub, V. Žilková, K. Janovičová, 
M. Němec

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH ∫ (2021) 118 min I CZ I česky I MP12
Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy 
odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová 
v podání Jiřiny Bohdalové.
Komedie | režie: I. Pavlásková | hrají: K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus

VRAŽDA V LONDÝNĚ ∫ (2022) 98 min | USA | s českými titulky | MP12
V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou verzi divadelního hitu poté, 
co je zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se případu ujmou světem unavený inspektor 
Stoppard a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová, ocitnou se oba v zapeklité záhadě.
Mysteriózní | režie: T. George | hrají: S. Rockwell, S. Ronan, A. Brody, R. Wilson, ...

VSTUPENKA DO RÁJE ∫ (2022) 104 min | USA | s českými titulky | MP12
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými 
silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera.
Romantická komedie | režie: O. Parker | hrají: G. Clooney, J. Roberts, K. Dever

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU ∫ (2022) 105 min | CZ | česky | MP12
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena.
Tři naprosto jiné příběhy a pohled na život.
Komedie | režie: M. Šmídmajer | hrají: H. Vagnerová, M. Vašut, T. Rychlá


