Září 2016

Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823

1.9. (čt)
2.9. (pá)

3.9. (so)

4.9. (ne)

19.30
17.00
19.30
22.00
15.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00

5.9. (po)

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.

Buchty a klobásy
Buchty a klobásy
Obr Dobr 3D dabing
Mělčiny
Můj kamarád drak 2D
Obr Dobr 3D dabing
Učitelka
Můj kamarád drak
Obr Dobr 3D dabing
Učitelka

USA animovaný
animovaný
USA rodinný
USA horror
USA animovaný
rodinný
SR drama
animovaný
rodinný
drama

17.00
19.30
6.9. (út)
19.30
7.9. (st)
19.30
8.9. (čt)
17.00
20.00
9.9. (pá) 17.30
20.00
10.9. (so) 15.00
17.30
20.00
11.9. (ne) 15.00
17.30
20.00

Můj kamarád drak
Obr Dobr 3D
Až na severní pól
Fr
Až na severní pól
Zloději zelených koní
ČR
Nick Cave: One More Time with Feeling
Zloději zelených koní
Intimní osvětlení
ČSR
Tajný život mazlíčků 3D
USA
Obr Dobr 2D dabing
Zloději zelených koní
Tajný život mazlíčků 2D
Obr Dobr 2D dabing
Zloději zelených koní

14.9. (st)
15.9. (čt)

Žena v kleci
Žena v kleci
The Beatles: Eight Days a Week
Prázdniny v Provance
Tohle je náš svět
Smrt ve tmě
Lovecká sezóna 2
Dítě Bridget Jonesové
Prázdniny v Provance
Lovecká sezóna 2
Prázdniny v Provance
Dítě Bridget Jonesové

19.30
17.00
19.30
16.9. (pá) 17.30
20.00
22.00
17.9. (so) 15.00
17.30
20.00
18.9. (ne) 15.00
17.30
20.00

animovaný
rodinný
animovaný
animovaný
drama
hudební
drama
drama
animovaný
rodinný
drama
animovaný
rodinný
drama

Dk thriller
thriller
hudební
ČR komedie
USA komedie
USA horror
USA animovaný
UK komedie
komedie
komedie
komedie
komedie

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

90 minut

„Jižní Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady v jižních Čechách máme vltavíny
a jejich ilegální kopáče. Zloději zelených koní je příběh se silným regionálním
akcentem. Nikde jinde než na jihočeském venkově se odehrávat nemůže, protože
nikde jinde vltavíny prostě nenajdete.

90 minut

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

18.00
19.30
21.9. (st)
19.30
22.9. (čt)
14.30
17.00
20.00
23.9. (pá) 17.30
20.00
24.9. (so) 15.00
17.30
20.00
25.9. (ne) 15.00
17.30

Vlk z královských Vinohrad
Vlk z královských Vinohrad
Zabijáci
Teorie tygra
Zabijáci
Než jsem tě poznala
Krycí jméno Holec
Barvy písku
Čapí dobrodružství 3D
Sedm statečných
Krycí jméno Holec
Čapí dobrodružství
Sedm statečných

ČR drama
drama
Dk thriller
ČR bio senior
thriller
USA romantický
ČR drama
Sk dokument
USA animovaný
USA western
drama
2D animovaný
western

26.9. (po)
27.9. (út)
28.9. (st)
29.9. (čt)

Vzkaz v lahvi
Vzkaz v lahvi
Prázdniny v Provance
Mexická jízda
Hasta La Vista
Studentské filmy FAMU
Bonnie a Clyde
Milenky starého kriminálníka

Dk thriller
thriller
ČR komedie
Mex drama
Bel komedie
Fokus Fest
USA Fokus Fest
ČSR Fokus Fest

30.9. (pá)

19.30
19.30
19.00
19.00
21.30
15.30
17.00
19.30

89 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

Od 15 let

117 minut

1. 9.–2. 9.
110 Kč

Obr Dobr

Letošní nový projekt Horror Night má v našem kině velký úspěch. I po prázdninách bude nabídka nočních projekcí dostatečná. Těšte se na filmy Mělčiny (2. 9.),
a Strach ve tmě (16. 9.)

84 minut

2. 9. a 16. 9.
110 Kč

dabing

Lovecká sezóna: Strašpytel

Velký medvěd dokáže mít taky velký strach. Animovaná komedie Lovecká sezóna
se svého času stala překvapivým hitem a bláznivá dobrodružství upovídaného jelena
Elliota a rozmazleného medvěda Booga pokračují už čtvrtým příběhem.

17. 9–18. 9.
100 Kč

Severská detektivní trilogie
Oddělení Q je kriminální série o kodaňském policejním oddělení Q v čele s Carlem Mørckem. Jussi Adler-Olsen, autor série, plánuje vydat deset dílů. V září
uvedeme v kině Jitřenka tři díly série: Žena v kleci, Zabijáci a Vzkaz v lahvi.

14. 9.–27. 9.
80 Kč

titulky

Dítě Bridget Jonesové

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je
stále bez chlapa. „Trochu povyrostla, stala se z ní úspěšná televizní produkční,
vydělává dost peněz, líp vypadá a ještě líp se obléká, ale je to pořád ta samá
Bridget, která přitahuje maléry jako magnet,“ říká o své nejslavnější postavě
její představitelka Renée Zellweger.

17. 9. dabing
18. 9. titulky
120 Kč

68 minut

Vlk z královských Vinohrad
„Film má v názvu Vlka, tvora divokého, lstivého, neovladatelného. Vlk v rouše
beránčím a naopak. Uvidíte místa činu, autentický dialog, autorský komentář,
archivy pravé i falzifikáty. To, co bude ve filmu, se skutečně stalo a John Jan
to skutečně prožil. I když, pravda, občas to trochu nafouknul.” (Jan Němec)
Hlavní roli mladého režiséra si zahrál Jiří Mádl, alter ego vypravěče si zahrál
Karel Roden. Projekci filmu doprovodí tvůrčí delegace.

20. 9.
v 18 a 20.00
120 Kč

Barvy písku
Barvy písku jsou dokumentem vyprávějícím o zdrcující cykličnosti války. Ladislav Kaboš se soustředí na osud Slovenky Ľuby, která před lety odjela za
manželem do Libye. Na pozadí pohnutého života této ženy sledujeme příběh
země zmítané bratrovražednou válkou. Film uvede tvůrčí delegace.

22. 9. v 19.00
80 Kč

100 minut

Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana Němce Italská spojka se
odehrává mezi Prahou a Vídní v dramatickém roce 1968. Proměnlivá doba,
která směřovala k událostem Pražského jara i srpnové okupaci, je rámcem pro
moderní špionážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých společenských okamžicích postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací a sebedestruktivním hrdinstvím.

23. 9.–25. 9.
120 Kč

101 minut

Bio senior: Teorie tygra
2. 9.–11. 9.
3D 150/125 Kč
2D 130/110 Kč

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána,
kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený.

22. 9. ve 14.30
60 Kč

Fokus Fest 2016

Intimní osvětlení
Restaurovaná verze slavného filmu ze 60. let. Celovečerní debut scénáristy
a režiséra Ivana Passera je současně jeho jediným dlouhometrážním filmem,
který natočil v tehdejším Československu. V této osobité smutné komedii se
na malém městě po deseti letech setkávají dva spolužáci – hudebníci: jeden je
členem oblastního symfonického orchestru, druhý to dotáhl na ředitele ….

16. 9.–18. 9.
110 Kč

Krycí jméno Holec

dabing

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají
na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají
do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla.

Prázdniny v Provance

Horrorové večery v kině

Buchty a klobásy
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film,
vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou
odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket. Ve filmu účinkují (svými hlasy) nejslavnější současní
komici.

8. 9.–11. 9.
120 Kč

Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po
zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou vůní
v komedii Prázdniny v Provence. Režisér Vladimír Michálek je obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří utečou před svojí manažerkou až do slunné
Francie k tetě jednoho z nich.
28. 9. uvedeme projekci za účasti tvůrčí delegace, v rámci Fokus Festu.

123 minut

20.9. (út)

Zloději zelených koní

9. 9. ve 20.00
100 Kč

Sleva pro členy filmových klubů, studenty a ZTP: 100 Kč na třídenní akreditaci,
50 Kč na dvoudenní akreditaci nebo 20 Kč na projekci
Vstup na hudební program bez akreditace: 100 Kč (pátek zdarma)
3 dny: 300/350 Kč (v předprodeji/na místě), včetně hudebního programu
2 dny: 200/250 Kč (v předprodeji/na místě), včetně hudebního programu
1 projekce: 80 Kč (není-li uvedeno jinak)

