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Předprodej
vstupenek
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David Bowie je…
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USA horror
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Lego Batman 2D
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Toni Erdmann
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rodinný
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Ozzy
Fr animovaný
Šíleně šťastná
komedie
Psí poslání
rodinný
Bio senior: Anděl Páně 2
pohádka
Ozzy
animovaný
Filmový klub: Mrtvý muž
drama
Zpívej 3D
USA animovaný
Zpívej 3D
animovaný
I dva jsou rodina
Fr komedie
Expediční kamera
pásmo
Zpívej 3D
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Trainspotting 2
GB drama
Rusalka
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Kino dětem: Pojar dětem
ČR pásmo
Trainspotting 2
drama
Víme, co jíme? – přednáška MUDr. M. Holuba
10 miliard – co máme na talíři?
SRN dokument

137 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

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

50 odstínů temnoty
Lehký posun žánru od neobvyklé romance k romantickému thrilleru naznačuje
nejen přechod od šedi k temnotě v názvu, ale potvrzují ho i sami tvůrci. „Christian
a Anastasia se k sobě snaží znovu najít cestu a dost lidí se jim v tom snaží zabránit,
takže film bude nejen romantický, ale i napínavý.

159 minut

9. 2.–18. 2.
140 Kč

titulky

Mlčení

V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními mocnostmi.
Křesťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat. Dva
portugalští jezuité, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver),
se vydávají do země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého
učitele, otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý zřekl víry…. Nový film Martina
Scorseseho.

18. 2.–21. 2.
120 Kč

Bio senior v únoru
I v únoru bude pokračovat cyklus Bio senior, o prázdninách navíc pohádkově.
Cena zůstává 60 korun. 9. 2. 2017 uvedeme novou českou komedii Manžel
na hodinu a 23. 2. 2017 uvedeme pohádku Anděl Páně 2.

9. 2. ve 14.30
23. 2. ve 14.30

Filmový klub: Richard Müller-Nepoznaný
Intimní pohled do života legendárního zpěváka Richarda Müllera na pozadí
jeho koncertního turné s kapelou Fragile.

9. 2. v 19.00
80/60 Kč

Manťáci
Adrenalinový, bláznivý, dechberoucí, smrtelně nebezpečný, pravourukounalevémuchudrbající – tak by se dal popsat závod na směšných vozítkách napříč barevnou
a nepředvídatelnou Indií. Cestopisná show Martina Hamouze a Jakuba Janči.

8. 2. v 19.00
80/60 Kč

titulky

Šíleně šťastná
Beatrice je upovídaná bájivá lhářka a samozvaná miliardářka, která ráda věří tomu,
že se zná se všemi důležitými lidmi. Donatella je oproti tomu potetovaná zamlklá
introvertka, která v sobě skrývá tíživé tajemství. Obě ženy jsou pacientkami
v moderní, ale střežené psychiatrické klinice a postupně se mezi nimi vyvine silné
přátelství. Společně pak z léčebny utečou a snaží se ve světě venku během své
bláznivé cesty najít štěstí, které obě ztratily…

20. 2.–21. 2
100 Kč/80 Kč

120 minut

titulky

Filmový klub: Mrtvý muž
Těžce zraněný a bloudící William Blake (Johnny Depp) potká odvrženého indiána
jménem Nikdo (Gary Farmer). Navzdory Blakeově přirozené povaze jej okolnosti
přetváří v pronásledovaného psance, zabijáka a člověka, kterému život pomalu
protéká mezi prsty.

23. 2. v 19.00
80/60 Kč

Metropolitní opera: Rusalka
V roli Rusalky si Kristine Opolais vydobyla první mezinárodní uznání. Novou
inscenaci Dvořákovy pohádkové opery o Rusalčině tragickém osudu vytvořila
Mary Zimmerman a řídit ji bude Sir Mark Elder. V roli prince, který si získá
Rusalčino srdce, uvidíme Brandona Jovanoviche.

25. 2. v 18.45
5. 3. v 15.00
17. 3. ve 20.00

titulky

Místo u moře
Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn obavami se vrací do vesnice
Manchester-by-the-Sea, aby zde pečoval o temperamentního šestnáctiletého
Patricka. Je také nucen se vyrovnat se svou minulostí, která ho odloučila od
manželky a komunity, kde dospíval

102 minut

Kruhy

Slavný horor o znepokojivém videu, jehož diváci nevyhnutelně umírali přesně
týden poté, co ho viděli, právě napsal další kapitolu. Děsivé je na ní především
to, že se Samara, hlavní antihrdinka Kruhů, se svým filmem přesunula z videokazety do online éry, kde se šíří mnohem snáz

®

LEGO

I dva jsou rodina
3. 2.–4. 2.
120 Kč

24. 2.–26. 2.
120 Kč

titulky
4. 2.–5. 2.
120 Kč

Trainspotting 2
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se
změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor)
se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem…

25. 2.–27. 2.
120 Kč

10 miliard – co máme na talíři?

Batman film

V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal
celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Ale v Gothamu se chystají
velké změny, a pokud chce zabránit tomu, aby moc ve městě převzal Joker,
který nemá za lubem nic dobrého…

Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin
(Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu
holčičku a uteče. Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující,
ale i hodně netradiční táta.

5. 2.–21. 2.
3D: 150/130
2D: 130/100

Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn,
jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět
v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po městské
zahradničení na parkovacích stáních.

28. 2. ve 20.00
vstup zdarma

