Říjen 2016

Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823

1.–2.10.
4.10. (út)
5.10. (st)
6.10. (čt)

19.30
19.30
17.00

7.10. (pá)
8.10. (so)
9.10. (ne)
10.10. (po)
11.10. (út)
12.10. (st)
13.10. (čt)

Předprodej
vstupenek
Hodinu před
začátkem každého
představení
v pokladně kina.
Vstupenky si lze
zarezervovat
na Internetových
stránkách kina
a následně
vyzvednout
v pokladně kina
nejpozději 30 minut
před začátkem
představení.

14.10. (pá)
15.10. (so)
16.10. (ne)
17.10. (po)
18.10. (út)
20.10. (čt)
21.10. (pá)
22.10. (so)
23.10. (ne)
25.10. (út)
26.10. (st)

Pokladna
Po – Pá
17.00 – 19.00
jinak 1 hodina před
začátkem představení

19.30
17.30
20.00
14.30
17.45
15.00
17.30
19.30
19.30
19.30
14.30
17.00
20.00
17.30
20.00
22.00
15.00
17.30
20.30
14.30
16.45
20.00
17.00
19.30
17.00
19.30
15.30
19.00
21.30
13.00
15.30
18.45
15.00
17.30
20.00
17.00
19.30
10.00
15.30
17.00

19.30
27.10. (čt) 10.00
14.30
16.30
19.00
28.10. (pá) 15.00
17.30
20.00
29.10. (so) 15.00
17.30
20.30
30.10. (ne) 15.00
17.30
20.30

Fokus Fest
Café Society
Café Society
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti 3D
Instalatér z Tuchlovic
Sirotčinec 3D
Instalatér z Tuchlovic
Instalatér z Tuchlovic
Tristan a Isolda
Sirotčinec 2D
Instalatér z Tuchlovic
Instalatér z Tuchlovic
Instalatér z Tuchlovic
Alice Cooper
Strašidla
Bezva ženská na krku
Julieta
Bezva ženská na krku
Svatý Petr a papežské baziliky Říma
Inferno
Kubo a kouzelný meč 3D
Inferno
Bezva ženská na krku
Kubo a kouzelný meč 2D
Zlatý věk
Inferno
Bezva ženská na krku
Inferno
Bezva ženská na krku
Bezva ženská na krku
Bezva ženská na krku
Filmotoči vol. 10
Dívka ve vlaku
Lichožrouti
Bezva ženská na krku
Don Giovanny
Lichožrouti
Dívka ve vlaku
Bezva ženská na krku
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti 3D
KISS
Lichožrouti
Já kocour
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti 2D
Inferno
Lichožrouti
Bio senior: Já kocour
Tenkrát v ráji
FC Roma
Lichožrouti
Tenkrát v ráji
Doctor Strange 2D titulky
Lichožrouti
Doctor Strange 3D dabing
Anthropoid
Lichožrouti
Doctor Strange 3D dabing
Anthropoid

Festival
USA romantický
romantický
ČR komedie
USA fantasy
komedie
komedie
USA přenos
fantasy
komedie
komedie
komedie
CA hudební
ČR komedie
ČR komedie
FK FK
komedie
dokument
USA thriller
USA animovaný
thriller
komedie
animovaný
Rus balet
thriller
komedie
thriller
komedie
komedie
komedie
pásmo
USA thriller
ČR animovaný
komedie
USA přenos
animovaný
USA thriller
komedie
USA hudební
animovaný
CA rodinný

ČR
ČR
ČR
USA
USA
GB

thriller
animovaný
rodinný
drama
dokument
animovaný
drama
komiks
animovaný
komiks
drama
animovaný
komiks
drama

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

80 Kč
Studenti
60 Kč
Od 19.00

Předtím než na pódia přišel Marilyn Manson, předtím než na plátna přišel Freddie
Kruger, svět hrůzy ovládal Alice Cooper. Unikátně filmařsky zpracovaný portrét
Vincenta Furniera, syna faráře, který se změnil v noční můru všech rodičů – Alice
Coopera.

90 minut

12. 10. v 19.30
150 Kč

Bezva ženská na krku

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů!
Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Hrají:
Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer a další.

13. 10.–18. 10.
120 Kč

Kubo a kouzelný meč
Kubo i Laika dokážou zavést své posluchače a diváky do dosud neprobádaných
světů, svézt je na mohutné vlně fantazie a vrátit zpátky na zem obtěžkané nezapomenutelným zážitkem.

15. 10.–16. 10.
3D 150/125 Kč
2D 130/110 Kč

Svatý Petr a papežské baziliky Říma
Díky moderním technologiím si můžete v kinech vychutnat unikátní dokumenty
z těch nejznámějších uměleckých galerií, muzeí a měst. V říjnu se můžete ve svém
kině vypravit do historického Říma a prohlédnout si fascinující místa, na kterých
se utvářely dějiny.

14. 10. ve 20.00
250 Kč

Bolšoj balet: Zlatý věk
Šostakovičův balet, který byl v roce 1930 zakázán cenzurou se znovu vrací na
jeviště! Cenzorům se nelíbil především pro zjevné reference k trendy evropským
tancům, které byly považovány za buržoazní. Námět byl politickou satirou společenských změn v tehdejší Evropě.

122 minut

Inferno

Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda)
o Robertu Langdonovi, která utržila po světě přes miliardu dolarů. Ve snímku
Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do pátrání
po stopách, které souvisí se samotným Dantem.

112 minut

Dívka ve vlaku

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney.
Vlak projíždí kolem svého starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou
novou manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár.
Rachel si postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje Jednoho
dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co od základu
změní vše, co si dosud o tomto páru myslela.

100 minut

16. 10. v 16.45
250 Kč

titulky

14. 10.–18. 10.
120 Kč

titulky
21. 10.–23. 10.
110 Kč

6. 10.–26. 10.
3D 150/125
2D 130/110

101 minut

25. 10. v 19.30
150 Kč

Lichožrouti

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! Na
ploše dobrodružného příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů je
vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně a s humorem vlastním spisovateli
a básníkovi Pavlu Šrutovi, spoluautorovi scénáře a autorovi předlohy.

22. 10.–30. 10.
130/110 Kč

Tenkrát v ráji

Česko-slovenský koprodukční film „Tenkrát v ráji“ spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana, volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce
Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně.

27. 10.–28. 10.
120 Kč

Doctor Strange

Instalatér z Tuchlovic
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice
u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá
vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také
vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti.

Alice Cooper

Jedné bláznivé noci v Las Vegas, na střeše Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra s kapelou KISS, která město zabrala pro své legendární show. Nyní, pouze
v jeden večer 25. řijna, máš možnost i TY tuhle show zažít v některém ze sta
kin v ČR.

Sirotčinec slečny Peregrinové
Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje snímek z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona, který nám připravil další fantaskní výlet do světa kouzel
a fantazie stejnojmenného bestselleru spisovatele Ransoma Riggse.

106 minut

KISS Rock´s Vegas

Filmový klub v říjnu
V říjnu se do našeho kina vrací filmový klub. Promítat budeme každý druhý
a čtvrtý čtvrtek. Druhý čtvrtek v měsíci předvedeme cyklus současné španělské
kinematografie, který začal již čtvrtý čtvrtek v září filmy Mexická jízda a Hasta
la vista uvedenými v rámci festivalu Fokus Fest. Dalším filmem uvedeným
v rámci tohoto cyklu je Julieta. Dvojnásobný držitel Oscara, světově uznávaný
režisér Pedro Almodóvar (Vše o mé matce, Mluv s ní), je proslulý svými filmy
o silných ženách v komplikovaných životních situacích. Julieta žije sama se
svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud.
27. 10. uvedeme kontroverzní dokument FC Roma. Film o osudech děčínského fotbalového klubu, který postoupil do soutěže, ale nikdo s ním nechtěl
hrát.

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

6. 10.–11. 10.
120 Kč

Studio Marvel uvádí film Doctor Strange o světoznámém neurochirurgovi
Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě,
která mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je
Strange nucen hledat uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na mystické,
odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen
chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými silami

27. 10.–30. 10.
3D: 150/125 Kč
2D: 125/100 Kč

