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

2.4. (út)
3.4. (st)
4.4. (čt)

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.

5.4. (pá)

6.4. (so)

7.4. (ne)

8.4. (po)
9.4. (út)
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11.4. (čt)

12.4. (pá)
13.4. (so)

14.4. (ne)

17.4. (st)
18.4. (čt)

19.4. (pá)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.
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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
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30.4. (út)
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Filmový klub v dubnu
3. 4. v 19.00

10. 4. v 19.00 Manželské etudy: Nová generace
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná
sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům
a záludnostem života v současném Česku.

17. 4. v 19.00 Mirai: Dívka z budoucnosti
Mirai, dívka z budoucnosti pochází z dílny hvězdy japonského anime, režiséra Mamoru Hosody
(O dívce, která proskočila časem, Kluk ve světě příšer) a byla prvním japonským animovaným filmem,
který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes. Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů
představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let.

23. 4. v 19.00 Láska mezi regály

Změna programu vyhrazena.

95 minut

Teroristka
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi,
která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu
strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová),
sežene si zbraň a začnou se dít věci…

Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zjevem evokuje pitbulla. Jednu etapu má
za sebou, tu druhou začíná jako pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou
možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo sotva zvládá svůj vlastní život a vegetuje
na sociálním dně, je i tohle velká výzva.

2. 4.–24. 4.
130 Kč

Velké dobrodružství Čtyřlístku
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík
a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém
roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání
po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou
vánoční návštěvu u čertíků.

4. 4.–9. 4.
130 Kč
75 minut

Trabantem tam a zase zpátky
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování
smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky.
Žlutý cirkus jede z Indie až domů.

100 minut

11. 4.-14. 4.
100 Kč
120 minut

titulky

Řbitov zviřátek

Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích
mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice protínající městečko.

121 minut

11 .4.–12. 4.
130 Kč
Od 15 let

od 15 let

Hellboy

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou. Pod hlavičkou
ÚPVO (Úřadu paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do Londýna, kde se
probrala ze záhrobí obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve“
zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu.

18. 4.–21. 4.
130 Kč

93 minut

od 15 let

La LLorona: Prokletá žena
La Llorona. Plačící žena. Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stižený
hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým generacím nahání hrůzu pouhá
zmínka o jejím jménu. Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti,
a když po svém hrůzném činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních
vod. Nyní jsou její smrtící slzy věčné a těm, kdo v noci zaslechnou její posmrtný
nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíží ve stínech a loví děti v zoufalé snaze
nahradit ty své. Během staletí její touha a nenasytnost roste... V Los Angeles sedmdesátých let minulého století se La Llorona plíží nocí – a pronásleduje děti.

180 minut

100 minut

After: Polibek

Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné
holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá
studentka prvního semestru s velkými ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott.
Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný samotář s pronikavým pohledem a s pověstí
„od něj se drž radši dál“. Je nebezpečný... a nebezpečně přitažlivý. Zakázané ovoce
přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který ze
všeho nejvíc připomíná horskou dráhu…

98 minut

19. 4. ve 20.00
130 Kč

Avengers: Endgame

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru
a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále
22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili
se vrátit úder.

Kluk ve světě příšer

Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká fascinujícím mistrovstvím animace japonského režiséra
Mamoru Hosody. Devítiletý Kjúta je obyčejný kluk z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ještě neví
a neměl dosud ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný
zvířaty.

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

Mia a bílý lev

Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve
lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě
vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční
přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný
úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí
obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů.

25 .4.–30. 4.
3D: 150/130 Kč
2D: 130/110 Kč

titulky

20. 4.–21. 4.
120 Kč

dabing

25. 4. v 17.00
120 Kč

