Únor 2019
Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823

1.2. (pá)

2.2. (so)

3.2. (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.

4.2. (po)
5.2. (út)

6.2. (st)
7.2. (čt)

8.2. (pá)
9.2. (so)

10.2. (ne)

13.2. (st)
14.2. (čt)

15.2 (pá)
16.2. (so)

17.2. (ne)

18.2. (po)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.

19.2. (út)
20.2. (st)
21.2. (čt)

22.2. (pá)

23.2. (so)

24.2. (ne)

25.2. (po)
26.2. (út)
27.2. (st)

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

28.2. (čt)

14.30
17.00
20.00
13.00
15.30
18.45
14.30
17.00
20.00
19.30
18:00
19.30
16.30
19.00
14.30
17.00
20.00
17.30
20.00
14.30
17.00
20.00
14.30
17.00
20.00
19.00
14.30
17.00
20.00
17.30
20.00
14.30
17.00
20.00
14.30
17.00
20.00
17.00
19.30
17.00
19.30
16.30
19.00
14.30
17.00
20.00
14.30
18.30
21.00
14.30
17.00
20.00
13.30
16.15
20.00
17.00
19.30
17.00
19.30
18.00
19.00
14.30
17.00
19.30

Husí kůže
USA animovaný
Ženy v běhu
ČR komedie
Ženy v běhu
komedie
Husí kůže
animovaný
Ženy v běhu
komedie
Carmen
USA přímý přenos
Husí kůže
animovaný
Ženy v běhu
komedie
Ženy v běhu
komedie
Ženy v běhu
komedie
Co chce přinést mládeži waldorfská pedagogika
Přednáška Ueliho Seilera
Bohemian Rhapsody
hudební
Ženy v běhu
komedie
Favoritka
GB FK
Na střeše
ČR příběh
Na střeše
příběh
Metallica: Francie na jednu noc
koncert
Na střeše
příběh
Potomek
USA horror
Lego příběh 2 2D
USA animovaný
Na střeše
příběh
Marie: Královna skotská
GB historický
Lego příběh 2 3D
animovaný
Na střeše
příběh
Marie: Královna skotská
historický
Roma
Mex FK
Léto s gentlemanem
ČR komedie
Léto s gentlemanem
komedie
Bohemian Rhapsody
hudební
Léto s gentlemanem
komedie
Bohemian Rhapsody
hudební
Lego příběh 2 2D
USA animovaný
Léto s gentlemanem
komedie
Bohemian Rhapsody
hudební
Lego příběh 2 3D
animovaný
Léto s gentlemanem
komedie
Ženy v běhu
ČR komedie
Léto s gentlemanem
komedie
Ženy v běhu
komedie
Léto s gentlemanem
komedie
Goliáš
SW drama
Léto s gentlemanem
Pasažéři
ČR FK
Bohemian Rhapsody
USA hudební
Jak vycvičit draka 3 3D
animovaný
Všichni to vědí
Sp. Drama
Bohemian Rhapsody
hudební
Úhoři mají nabito
ČR komedie
Úhoři mají nabito
komedie
Jak vycvičit draka 3 2D
animovaný
Jak vycvičit draka 3 3D
animovaný
Úhoři mají nabito
komedie
Jak vycvičit draka 3 3D
animovaný
Královský balet: Don Quiote
balet
Úhoři mají nabito
ČR komedie
Jak vycvičit draka 3 2D
animovaný
Úhoři mají nabito
komedie
Jak vycvičit draka 3 2D
animovaný
Úhoři mají nabito
komedie
Mysterium včel: Souvislosti včel a Waldorfské
Pedagogiky (Mgr. Martin Semerád, Ph.D.,)
Zkáza dejvického divadla
ČR seriál
Co jsme zase komu udělali (dabing)
komedie
Jak vycvičit draka 3 3D
animovaný
Co jsme zase komu udělali (titulky)
Fr komedie

6. 2. v 19.00: Favoritka
Na začátku 18. století vládne Velké Británii královna Anna (Olivia Colman), poslední z rodu Stuartovců,
která se do historie zapsala spíše neslavně. Je plachá a přehlížená, trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů.
13. 2. v 19.00: Roma
Zatím nejosobnější projekt oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí,
Mexická jízda), film Roma, sleduje dívku Cleo (Yalitza Aparicio), která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti Roma v Mexico City.
20. 2. v 19.00: Pasažéři
Hrdinové filmu se sešli v divadelním souboru – Pasažéři – a společně připravili hru o tom, jak si představují svůj život po odchodu z dětského domova, ve kterém vyrostli. Skutečnost je však mnohem
dramatičtější než divadlo

Změna programu vyhrazena.

97 minut

Na střeše
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran),
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva
takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim
v tom jejich drzý plán?

27. 2. v 19.00: Zkáza Dejvického divadla
Seriál České televize vypráví o tom, jak je vedení Dejvického divadla vystaveno nečekané zkoušce.
Divadlo nezíská grant na svou činnost a je postaveno do situace, kdy se musí sehnat peníze na svůj provoz
a přitom neslevit ze svých uměleckých ambicí. Existence scény míří k zániku….

7. 2.–10. 2.
120 Kč

107 minut

dabing

Lego příběh 2
V pokračování úspěšného animovaného filmu LEGO® příběh, se opět setkáme
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do
boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy
všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě, nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají
obnovovat.

100 minut

9. 2.–17. 2.
3D: 150/130 Kč
2D: 130/110 Kč

Potomek

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie.
Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní
chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že malého chlapce ovládá nějaká špatná,
nadpřirozená síla.

124 minut

98 minut

9. 2.–10. 2.
120 Kč

14. 2.–20. 2.
130 Kč

Úhoři mají nabito

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha
po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým
brát a chudým dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností? Premiéru filmu v Semilech doprovodí 22. 2 od 18.30
delegace vedená Petrem Pýchou a Vladimírem Michálkem.

132 minut

titulky

Léto s gentlemanem

Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami,
kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické
výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku.

101 minut

8. 2. ve 20.00
120 Kč

Marie: Královna skotská

Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské, ale když o dva
roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku
obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty.

Všichni to vědí

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu
v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže,
že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta.
Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují
v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit.

119 minut

Filmový klub v lednu

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

Jak vycvičit draka 3

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak
se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne
jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice Bleskoběska,
jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného
Nočního běsu na nejistého…

22. 2.–26. 2.
120 Kč

titulky

21. 2. ve 20.00
100 Kč

titulky

21. 2.–28. 2.
3D: 150/130 Kč
2D: 130/110 Kč

Koncerty v kině
7. 2. ve 20.00: Metallica: Francie na jednu noc
180 Kč
V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby.
Legendární Metallica by koncertovala kdekoliv. Stačí dostatečně prostorný plac, kde mohou postrčit
vlak své těžkotonážní hudby a kde si „to“ mohou se svými fanoušky rozdat. Mimochodem bývá nezapomenutelným zážitkem, když frontman James Hetfield hrne energii do diváků, kteří stojí ani ne metr
od něho. Přesto, koncertní kulisa, kterou Metallica zvolila jednoho červencového večera roku 2009,
dodala vystoupení magickou atmosféru.

