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Předprodej
vstupenek
Půl hodiny před
začátkem každého
představení
v pokladně kina.
Vstupenky si lze
zarezervovat
na Internetových
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Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 2D dabing
Wonder Woman 2D titulky
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Wonder Woman 2D titulky
komiks
Piráti z Karibiku 2D dabing
dobr.
Wonder Woman
komiks
Zahradnictví: Rodinný přítel
ČR drama
Piráti z Karibiku
dobrodr.
Sergej Polunin: Dancer
GB dokument
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Strážci galaxie vol. 2 2D titulky
USA
Strážci galaxie vol. 2 2D titulky
Bio senior: I dva jsou rodina
Fr
Wonder Women 2D titulky
Filmový klub: Boy
Dk
Wonder Women 2D titulky
Berlínská filharmonie: Z Nového světa
Špunti na vodě
ČR
Z Paříže do Paříže
Fr
Mumie 2D titulky
USA
Špunti na vodě
Z Paříže do Paříže
Mumie 2D titulky
Špunti na vodě
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Naprostí cizinci
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Wonder Woman
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink,
který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji
až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova
s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce…

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

118 minut

titulky

Strážci Galaxie vol. 2
6. 6.–7. 6.
120 Kč

Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí
i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

128 minut

titulky

Bio senior: I dva jsou rodina
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.

8. 6. ve 14.30
60 Kč

Berlínská filharmonie: Z nového světa
John Adams City Noir (cca 35mins)
Antonín Dvořák 9. symfonie v E Moll „Z Nového světa“ (40min)
„Nejžhavější dirigent na planetě“ New York Times o Gustavu Dudamelovi
Hraje orchestr Berlínské filharmonie

115 minut

9. 6. v 19.30.
250 Kč

titulky

Filmový klub: Boj
Vojenský důstojník Claus (Pilou Asbæk) je se svou jednotkou na zahraniční misi,
zatímco jeho žena Maria (Tuva Novotny) se doma snaží vypořádat s každodenními
starostmi a péčí o tři děti. Během rutinní obhlídky se jednotka dostane pod těžkou
křížovou palbu a Claus je v krizové situaci donucen učinit rozhodnutí, které vyústí
v odvolání z mise a obvinění z válečného zločinu.

8. 6. v 19.00
80 Kč
Studenti 60 Kč

Špunti na vodě
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se
leccos změnilo.

110 minut

Z Paříže do Paříže

Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a protože
bydlí v Paříži, mají příležitostí pro svá klukovská dobrodružství více než dost. Tím
spíše, když je jednomu deset a druhému dvanáct let. Bohužel jim do dětských her
a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne jim totiž maminka musí na kabáty přišít
žluté hvězdy. Francie je okupována německou armádou a nacistická správa přitvrzuje. Židům v Paříži už jde o život, a tak tatínek rozhodne, že kluci musí uprchnout
do dosud neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad všichni zase setkají.

10. 6.–13. 6.
100 Kč

titulky

10. 6.–13. 6.
100 Kč

115 minut
1. 6.–9. 6.
3D: 150/130
2D: 130/100

Mumie
Začněme v Egyptě před dvěma tisíci lety, kde se velmi ambiciózní princezna Ahmanet (Sofia Boutella) chystala na převzetí vlády v zemi po svém otci a pro naplnění
svého cíle se neváhala spojit s temnými sílami a provádět věci, z nichž tuhla krev
v žilách. Potrestali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže
našel. O dva tisíce let později se v místě jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh
Nick Morton (Tom Cruise) a archeoložka Jenny Halsey (Annabell Wallis).

2D titulky
10. 6.–11. 6.
120 Kč
3D dabing
17. 6.–18. 6.
150Kč

Sergej Polonin: Dancer
Obdařen ohromnou vytrvalostí a zanícením, Sergej Polunin vzal taneční svět útokem a stal se historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. V
pětadvaceti letech, na vrcholu kariéry, však odešel a rozhodl se tanec zcela opustit.
Původem ukrajinský "rebel baletu" Sergej Polunin se ve svých devatenácti letech
stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. O dva roky
později, na vrcholu kariéry, se však rozhodl z baletu odejít a nakonec opustil
taneční svět úplně.

115 minut
4. 6. v 17.00
150 Kč

Předprodej Metropolitní opery
2017/ 2018
Od října 2017 začne v našem kině nová sezóna přímých přenosů Metropolitmí opery. Podmínky předprodeje, který zahájíme na konci dubna 2017, zůstávají stejné jako v roce 2016. Kdo si koupí 8 lístků na
8 různých představení, získává cenu 280 Kč. Kdo si koupí jakoukoliv vstupenku v předprodeji, tredy nejpozději 14 dní před přímým přenosem, cena je 300 Kč. Cena po skončení předprodeje a na místě je
350 Kč.

titulky

Naprostí cizinci
Skupina přátel se schází k pohodové večeři. Znají se důvěrně celé roky a také další
setkání by se neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek na to, co
bylo… kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl
a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět,
abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Během jediného večera
se ukáže, že až příliš mnoho. I ti, které známe, mohou totiž být naprostými cizinci.

14. 6.–15. 6.
100 Kč

André Rieu: Maastricht 2017
Kulisou koncertu bude znovu překrásné středověké náměstí v Andrého rodném
městě Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupí šedesátičlenný Johann Strauss
Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky a speciální hosté. Koncert Andrého
Rieu je příslibem nezapomenutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy
a emocí pro diváky všech věkových skupin. Exkluzivně v kinech uvidí diváci navíc
zákulisní rozhovor se samotným Andrém.

záznam
22. 7. ve 20.00
200 Kč
záznam
23. 7. v 16.00
200 Kč

