Říjen 2018
Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823

1.10. (po)
2.10. (út)
3.10. (st)
4.10. (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.

5.10. (pá)
6.10. (so)
7.10. (ne)

9.10. (út)
10.10. (st)
11.10. (čt)

12.10. (pá)
13.10. (so)

14.10. (ne)

15.10. (po)

16.10. (út)
17.10. (st)
18.10. (čt)

19.10. (pá)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.

20.10. (so)
21.10. (ne)

22.10. (po)
23.10. (út)
24.10. (st)
25.10. (čt)

26.10. (pá)

27.10. (so)

28.10. (ne)

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

29.10. (po)
30.10. (út)
31.10. (st)

17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.00
14:30
17.00
20.00
17.00
20:00
14.30
18.45
14.30
17.00
20:00
19.30
19.00
14.30
17.00
20.00
17.00
20.00
14.30
17:00
20:00
14.30
17:00
20:00
15:30
17.00
19:30
17.00
19:30
19:00
14.30
17.00
20.00
17.30
20.00
14.30
18.45
14.00
16.15
20.00
17:00
19.30
17.00
19.30
17.30
19.00
14:30
17:00
19:30
14:30
17:30
20:00
13:00
15:30
18:45
14:30
17:00
20:00
17:00
19:30
17:00
19:30
17:00
19:00

Domestik
ČR drama
Všechno bude
road movie
Tvář
PL drama
Všechno bude
road movie
Odborný dohled nad výkladem snu
komedie
Cukr-Blog + debata s tvůrci
ČR FK
Bio senior: Jan Palach
ČR/SK životopisný
Toman
ČR/SK drama
Toman
ČR/SK drama
Toman
ČR/SK drama
Venom 3D
USA akční
Yeti: Ledové dobrodružství 3D
animovaný
Giuseppe Verdi: Aida
MET opera
Yeti: Ledové dobrodružství 2D
animovaný
Toman
ČR/SK drama
Venom 2D
USA akční
Toman
ČR/SK drama
Hirošima, má láska / Zlatý fond Filmového klubu
Bio senior: Čertoviny
ČR pohádka
Toman
ČR/SK drama
Jack staví dům
DK drama
Toman
ČR/SK drama
Jack staví dům
DK drama
Yeti: Ledové dobrodružství 2D
animovaný
Zrodila se hvězda
USA romantický
První člověk
USA životopisný
Yeti: Ledové dobrodružství 3D
animovaný
Zrodila se hvězda
USA romantický
První člověk
USA životopisný
Rodiče napořád + beseda
Tvář
PL drama
Všechno bude
road movie
Domestik
ČR drama
Zloději
JPN drama
Epidemie svobody + debata s tvůrci
FK
Bio senior: Tvář vody
USA fantasy
Zlý časy v El Royale
USA thriller
Hovory s TGM
ČR historický
Hovory s TGM
ČR historický
Halloween
USA horor
Bella a Sebastian 3
FR rodinný
Samson a Dalila: Camille Saint-Saëns
MET opera
Bella a Sebastian 3
FR rodinný
Královský balet: Mayerling
balet
Halloween
USA horor
Mars
ČR komedie
Hovory s TGM
ČR historický
Mars
ČR komedie
Jak se moří revizoři
ČR komedie
Cestovatelská přednáška: Norsko
Teheránská tabu
FK
Bio senior: Když draka bolí hlava
pohádka
Kniha obrazů
DE/FR drama
Zlatý podraz
ČR romantický
Když draka bolí hlava
ČR/SK pohádka
Johnny English znovu zasahuje (s tit.)
komedie
Zlý časy v El Royale
USA thriller
Když draka bolí hlava
ČR/SK pohádka
Johnny English znovu zasahuje (dab.)
komedie
Giacomo Puccini: Děvče ze západu
MET opera
Když draka bolí hlava
ČR/SK pohádka
Hovory s TGM
ČR historický
TGM Osvoboditel
ČSR dokument
Když draka bolí hlava
ČR/SK pohádka
Johnny English znovu zasahuje (s tit.)
komedie
Zlý časy v El Royale
USA thriller
Já, Maria Callas
FR dokument
Johnny English znovu zasahuje (dab.)
komedie
King Skate
ČR FK

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

155 minut

Jack staví dům
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se
snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie
pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý,
chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let. V hlavních rolích se
objeví Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu účinkují také Uma Thurman či Riley
Keough. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes.

136 minut

od 18 let,
titulky

11. – 12. 10.
100 Kč

titulky

Zrodila se hvězda
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu „Zrodila se hvězda“ hrají Bradley
Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na
Oscara Bradley Coopera („Americký sniper“, „Špinavý trik“, „Terapie láskou“) je
tento film jeho režijním debutem. Cooper ve filmu zároveň hraje hvězdu country Jacksona Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Stefani
Germanotta/Lady Gaga).

138 minut

První člověk

Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový
režisér Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga.

80 minut

titulky

13. – 14. 10.
130 Kč

Hovory s TGM

Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na
vrcholu, stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok a která má
národu představit jeho prezidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku
v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich
hovorů, která vzniká k 10. výročí mladé Československé republiky. Prezident ale
není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání
nebude snadné.

80 Kč

13. – 14. 10.
120 Kč

Filmový klub v říjnu

18 – 28. 10.
120 Kč

Každou
středu od
19:00

3. 10. – KineDok uvádí: Cukr-Blog | Cukr je všude – od rohlíku, chleba,
nejrůznějších polotovarů až k pivu, konzervované zelenině, slaným brambůrkům a uzenině, je v cigaretách,
reklamě, v politice. Režisérka se investigativně pouští do zkoumání důsledků staleté konzumace cukru na
jednotlivce a společnost.
10. 10. – Zlatý fond Filmového klubu: Hirošima, má láska | 35 mm
17. 10. – KineDok uvádí: Epidemie svobody | Na západ od České republiky má mnoho zemí očkování dobrovolné, směrem na východ bývá povinné. V České republice je u devíti nemocí. Nechceme ale
patřit spíš na západ? Snímek bere konkrétní téma dobrovolnosti očkování jako námět k diskuzi o obecnějších otázkách.
24. 10. – Teheránská tabu | Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci jinde
na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex,
alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům se snadno
vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené mantinely, hrozí tvrdé tresty. Při cestě za štěstím
a svobodou tak hrdinové filmu musí bořit tabu a riskovat. Snímek je celovečerním debutem íránského
režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu nepřicházelo v úvahu, film proto
vykresluje atmosféru teheránských ulic unikátní animační metodu rotoskopie.
31. 10. – King Skate | Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan.
Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

Bio senior v říjnu

Každý
čtvrtek od
14:30

Každé čtvrteční odpoledne se můžete těšit na vybrané filmy nejen pro seniory.
Vstupné na odpolední projekce je 60 Kč, výjimkou je pouze mimořádná premiéra
pohádky Když draka bolí hlava 25. 10., kde je vstupné 100 Kč.

145 minut

Toman
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší
zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. Sehnat
peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe,
pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich
obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla
pak vysoká.

4. – 12. 10.
120 Kč

99 minut

Když draka bolí hlava

105 minut

Venom
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel. V hlavní roli
smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy.

4. 10. – Jan Palach
11. 10. – Čertoviny
18. 10. – Tvář vody
25. 10. – Když draka bolí hlava | premiéra nové česko-slovenské pohádky

5. 10. 3D / 150 Kč
7. 10. 2D / 130 Kč

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou,
když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou
mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět
napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince
Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství
Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci
tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let
nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?

25. – 29. 10.
120 Kč

