
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)  

leden / únor 2023
Projekce nejen pro seniory

14:00 | Hudební, životopisný
Elvis (2D/T)

11. 1.
středa

14:00 | Komedie
Srdeční záležitost (2D/D)

8. 2.
středa

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

4. 1.
středa

14:00 | Hraný dokument
Planeta Praha (2D/D)

1. 2.
středa

14:00 | Česká komedie
A pak přišla láska... (2D/D)

18. 1.
středa

14:00 | Hraná pohádka
Největší dar (2D/D)

15. 2.
středa

14:00 | Životopisný
Il Boemo (2D/D)

25. 1.
středa

14:00 | Dokument
Jizerské hory (2D/D)

22. 2.
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!  



A PAK PŘIŠLA LÁSKA… ∫ (2022) 87 min | ČR | česky | MP12
Druhý celovečerní film režiséra Šimona Holého autenticky, s empatií a humorem 
vypráví o ženách, které stojí na životní křižovatce.
Komedie | režie: Š. Holý |
hrají: P. Tomicová, S. Venclovská

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 každá se zjevila, rozvinula se, kulminovala 
a zmizela. Co se stane, pokud zkolabuje dnešní, globální civilizace?
Dokumentární | režie: P. Horký

ELVIS ∫ (2022) 159 min | USA | s českými titulky | MP12
Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi E. Presleym a jeho manažerem, která trvá 
více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí 
vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe.
Hudební | režie: B. Luhrmann | hrají: A. Butler, T. Hanks, K. Smit-McPhee

IL BOEMO ∫ (2022) 140 min | ČR / IT / SK | česky | MP12
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších 
hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka.
Životopisný | režie: P. Václav |
hrají: V. Dyk, B. Ronchi, E. Radonicich, L. Vlady

JIZERSKÉ HORY ∫ (2022) 91 min | ČR | česky | MP
Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské 
hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá 
tajemství, za kterými se tvůrci vydali.
dokumentární | režie: V. Kuna

NEJVĚTŠÍ DAR ∫ (2022) 93 min | ČR | česky | MP
Pohádka Největší dar je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé 
valašské vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, 
Radegast nebo Černobog.
Pohádka | režie: D. Hrubá, M. Santovjáková Gerlíková | hrají: B. Polívka, S. Rojková...

PLANETA PRAHA ∫ (2021) 83 min | ČR | česky | MP
Dobrodružná výprava do městské džungle pro celou rodinu od tvůrců filmu Planeta 
Česko. Vypráví Jiří Macháček.
dokumentární | režie: J. Hošek | 
vypráví: J. Macháček

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST ∫ (2022) 99 min | DE | dabing | MP12
Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série filmů Fakjů pane učiteli, se vrací 
v roli filmové celebrity, která se na útěku nečekaně ocitne v poněkud výstředním 
stand-up klubu na polštáři ve tvaru vaginy.
Komedie | režie: A. Decker / hrají: E. M’Barek, L. Heinze, P. Baumeister, L. Pöppel


