
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)  

březen / duben 2023
Projekce nejen pro seniory

14:00 | Dokument
Srdce dubu (2D/T)

8. 3.
středa

14:00 | Komedie
Přání k narozeninám (2D/D)

1. 3.
středa

!!! 13:00 !!! | Rodinné sci-fi
Avatar: The Way 
Of Water (2D/D) 4K

5. 4.
středa

14:00 | Životopisný
Whitney Houston:
I Wanna Dance
with Somebody (2D/T)

15. 3.
středa

14:00 | Komedie
Ostrov (2D/D)

22. 3.
středa

14:00 | Dokument
Good Old Czechs (2D/D)

29. 3.
středa

14:00 | Dokument
Jedinečný Český ráj (2D/D)

12. 4.
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.

14:00 | Komedie
Lhář na plný úvazek (2D/D)

19. 4.
středa

14:00 | Komedie
Cirkus Maximum (2D/D)

26. 4.
středa

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!  



AVATAR: THE WAY OF WATER ∫ (2022) 192 min | USA | dabing | MP
Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme 
s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu.
Akční | režie: J. Cameron | hrají: Z. Saldana, S. Worthington, S. Weaver, S. Lang

CIRCUS MAXIMUS ∫ (2022) 97 min | ČR | česky | MP
Rodinný film je založen na příběhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Všichni 
se musí zamyslet nad tím, jak zachránit mezinárodní cirkusový festival a vlastně 
i Cirkus Maximum...
Komedie | režie: A. Kaiser | hrají: J. Přeučil, T. Matonoha, J. Ployhar ml.

GOOD OLD CZECHS ∫ (2022) 83 min | ČR / SK | česky | MP
Dva stateční českoslovenští letci druhé světové války. F. Fajtl a F. Jánský. Oba sloužili 
na západní a také na východní frontě. Oba byli bez jakýchkoliv velkých slov připraveni 
přinášet oběti. A oba také byli mimořádně citlivými pozorovateli okolního světa.
Dokument | režie: T. Bojar

JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ ∫ (2022) 93 min | ČR | česky | MP
Nový dokumentární film Zdeňka Mrkáčka. Film nabízí zcela nový a unikátní pohled 
na Český ráj tak, jak ho možná neznáte.
Dokument | režie: Z. Mrkáček

LHÁŘ NA PLNÝ ÚVAZEK ∫ (2022) 95 min | FR | dabing | MP12
Jérôme je nenapravitelný lhář, přátelé i rodina dělají vše proto, aby jeho postoj 
změnili, ale marně. Až ho jednoho dne zasáhne božská kletba: jeho lži se začnou 
stávat skutečností. A tehdy začíná skutečná noční můra.
Komedie | režie: O. Baroux | hrají: T. Boudali, Artus, P. Clément, C. Hosmalin

OSTROV ∫ (2023) 100 min | ČR | česky | MP12
J. Langmajer, J. Plodková a opuštěný ostrůvek. To jsou aktéři dobrodružné 
romantické komedie, v níž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí, že hádky 
a spory jsou k ničemu. V divočině obzvlášť.
Komedie | režie: R. Havlík | hrají: J. Plodková, J. Langmajer

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM ∫ (2023) 93 min | CZ | česky | MP
Komedie o tom, jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu, při které si nikdo 
nemůže být jistý vůbec ničím.
Komedie | režie: M. Ferencová |
hrají: E. Holubová, J. Dušek, V. Khek Kubařová, T. Klus

SRDCE DUBU ∫ (2022) 80 min | FR | dabing | MP
Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání mohutnou korunou své 
nájemníky jako dobrý král své království.
Dokument | režie: L. Charbonnier, M. Seydoux | 
hrají: dub a jeho obyvatelé

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY ∫ (2022) 145 min | 
USA | s českými titulky | MP12 | Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až 
po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob – taková je 
inspirativní, dojemná a emocionální cesta životem a kariérou Whitney Houston.
Životopisný | režie: K. Lemmons | hrají: N. Ackie, S. Tucci, T. Tunie, C. Peters


