Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823

2.1. (po)
3.1. (út)
4.1. (st)
5.1. (čt)
6.1. (pá)
7.1. (so)
8.1. (ne)

Předprodej
vstupenek
Půl hodiny před
začátkem každého
představení
v pokladně kina.
Vstupenky si lze
zarezervovat
na Internetových
stránkách kina
a následně
vyzvednout
v pokladně kina
nejpozději 15 minut
před začátkem
představení.

10.1. (út)
11.1. (st)
12.1. (čt)
13.1. (pá)
14.1. (so)
15.1. (ne)
16.1. (po)
17.1. (út)
18.1. (st)
19.1. (čt)
20.1. (pá)
21.1. (so)
22.1. (ne)
24.1. (út)
25.1. (st)
26.1. (čt)
27.1. (pá)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně 30 minut
před začátkem
představení.

28.1. (so)
29.1. (ne)
30.1. (po)
31.1. (út)

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz
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Zpívej
USA animovaný
Anděl Páně 2
ČR pohádka
Assassin´s Creed
USA komiks
Lichožrouti
ČR animovaný
Assassin´s Creed
komiks
Lichožrouti
animovaný
Manžel na hodinu
Manžel na hodinu
ČR komedie
Agnus Dei
Pol historický
Manžel na hodinu
komedie
Velká čínská zeď 2D titulky
USA dobr.
Ozzy
Šp animovaný
Velká čínská zeď 3D dabing
dobrodr.
Nabucco
USA přenos
Ozzy
Šp animovaný
Velká čínská zeď 3D dabing
dobrodr.
Agnus Dei
Pol historický
Snowden
USA akční
Egon Schiele
Rak drama
Všechno nebo nic
ČR komedie
Normální autistický film + host Miroslav Janek
Všechno nebo nic
ČR komedie
Rammstein in Amerika
koncert
Akce Arktida
Nor animovaný
La La Land
USA hudební
Všechno nebo nic
ČR komedie
Akce Arktida
animovaný
Nabucco
záznam
La La Land
hudební
Všechno nebo nic
ČR komedie
Všechno nebo nic
komedie
Všechno nebo nic
komedie
Všechno nebo nic
komedie
Jak jsme se vrátili o osm euro bohatší
cestopis
Proč právě on?
USA komedie
Rozpolcený
USA thriller
Divoké vlny 2
USA animovaný
Proč právě on?
komedie
Romeo a Julie
přenos
Divoké vlny 2
animovaný
Spící krasavice
Rus balet
Rozpolcený
drama
Tanečnice
Fr drama
Tanečnice
drama
Miluji tě modře
ČR komedie
Paterson
USA FK
Spojenci
USA thriller
Loď komediantů
USA muzikál
Zpívej 3D
USA animovaný
Miluji tě modře
romantický
XXX: Návrat Xandera Cage
USA akční
Zpívej 2D
animovaný
Spojenci
thriller
XXX: Návrat Xandera Cage
akční
Psí poslání
USA rodinný
Miluji tě modře
romantický
Psí poslání
rodinný
Miluji tě modře
romantický

90 minut

Režisér filmu Miroslav Janek s unikátním autorským viděním nás nabádá, abychom
fenomén autismu navždy přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu
porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení. Hostem projekce bude Miroslav Janek

87 minut

12. 1. v 19.30
80 Kč
Studenti 60 Kč

Akce Arktida

Ve snaze setkat se s otcem v jižním Norsku se třináctiletá Julia a její osmiletí sourozenci – dvojčata Ida a Sindre – schovají ve vrtulníku, který však musí náhle za
letu změnit směr. Poté, co děti vystoupí a vrtulník odletí, všichni tři zjistí, že jsou
zanecháni na neobydleném ostrově v arktické části Norska. Podaří se Julii tváří
v tvář štiplavému mrazu, bouřím, hladovění a volně žijícím zvířatům zužitkovat
svou vynalézavost k záchraně života?

14. 1.–15. 1.
100 Kč

Jak jsme se vrátili o osm Euro bohatší
Jeden nosí brýle a druhý nemá palec – Pavel a Vojta – dva mladí kluci, co za
10 dnů procestovali kus Evropy a neutratili za to ani korunu. Naopak ještě
zbohatli. Na čem? To se spolu s dalšími dobrodružnými zážitky dozvíte na
cestovatelské projekci v Kině Jitřenka.

127 minut

19. 1. v 19.00
80 Kč
Studenti 60 Kč

titulky

La La Land

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.

120 minut

14. 1.–15. 1.
110 Kč

titulky

Proč právě on?

Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi (Bryan
Cranston), který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím
novým přítelem Lairdem (James Franco) do Silicon Valley, kde oba pracují. Uspěje
mírně potrhlý mladík před pedantským otcem?

116 minut

Rozpolcený

V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá.
Režisér děsivých filmů s šokujícími pointami M. Night Shyamalan přidává další
klenot do sbírky privátní hrůzy, vedle Šestého smyslu, Vyvoleného nebo Vesnice.
Rozpolcený je koncertem jednoho herce, Jamese McAvoye, kterému se podařilo
vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila na filmovém plátně.

85 minut

20. 1.–21. 1.
120 Kč

titulky
20. 1.–22. 1.
120 Kč

dabing

Divoké vlny 2

Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně
a tráví čas na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody,
který se ve filmu Divoké vlny stal překvapivým šampionem v surfování a teď se
vrací v nové animované komedii Divoké vlny 2.

Bio senior v lednu

I v lednu bude pokračovat cyklus Bio senior, ačkoliv není výše v tabulce. Cena zůstává 60 korun.
12.1. 2017 uvedeme vánoční romanci Pohádky pro Emu a 26.1. 2017 uvedeme film Bezva ženská na krku. Cena je 60 korun.

Normální autistický film

21. 1.–22. 1.
110 Kč

Miluji tě modře

Romantická komedie Jaroslava Papouška, jehož filmy Lásky jedné plavovlásky,
Černý Petr nebo seriál o rodině Homolkových se staly doslova kultovními. Hrají:
Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kratina, Táňa Medvecká, Marek
Vašut a další.

26. 1.–30. 1.
120 Kč

94 minut

Půjčovní hodiny
knihovny
Oddělení
pro dospělé:
Po 9.00 – 17.00
Út
zavřeno
St
9.00 – 19.00
Čt
9.00 – 17.00
Pá
9.00 – 17.00
So
9.00 – 11.00
Dětské oddělení:
Po 12.00 – 16.00
Út
zavřeno
St 12.00 – 17.00
Čt 12.00 – 16.00
Pá 12.00 – 16.00

Velká čínská zeď

Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší stavbu na světě.
Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Velkolepé dobrodružné fantasy
s Mattem Damonem, v němž nepůjde o nic menšího než o záchranu lidské civilizace.

91 minut

118 minut
6. 1.–8. 1.
3D 150/125
2D 130/110

titulky

Filmový klub: Paterson

Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu, který se ve volných chvílích věnuje
psaní poezie. Den po dni sledujeme jeden týden jeho spokojeného života
s manželkou Laurou, která je jeho přesným protikladem. Překvapivě vtipnou
zenovou básní o obyčejném životě se Jim Jarmusch tematicky vrací ke svým
klasickým filmům. Filmový klub uvede celý cyklus věnovaný Jarmuschovi.

26. 1. v 19.00
80 Kč
Studenti 60 Kč

dabing

Ozzy

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových.
Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček:
pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají do luxusního
psího hotelu zvaného Modrá zátoka.

144 minut
7. 1.–8. 1.
110 Kč

100 minut

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná,
praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě,
svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale
její živelnosti žádný nestačí

Loď komediantů

Opravdovou klasikou amerického hudebního divadla je tento příběh života na Mississippi mezi lety 1880 až 1920. Muzikál vypráví dojemnou love story se silnou
připomínkou hořkého dědictví rasismu. Velkorysá produkce režírovaná Francescem
Zambellem.

124 minut

Všechno nebo nic

12. 1.–19. 1.
120 Kč

titulky

Spojenci

Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste
právě potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale pro celý svět. Oscarový režisér Robert
Zemeckis, tvůrce Forresta Gumpa a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta a Marion
Cotillard do světa, v němž může láska skončit vlastizradou.

27. 1. v 19.30
200 Kč

titulky

27. 1.–29. 1.
120 Kč

