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

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.

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.

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

Změna programu vyhrazena.

1. 12. (so) 14:30
17:00
20:00
2. 12. (ne) 10:00
17:30
19:30
3. 12. (po) 17:00
19:30
4. 12. (út) 17:00
19:30
5. 12. (st) 16:30
19:00
6. 12. (čt) 14:30
17:00
19:30
7. 12. (pá) 14:30
17:00
20:00
8. 12. (so) 14:30
16:30
20:00
9. 12. (ne) 14:00
15:30
20:00
10. 12. (po) 17:00
19:30
11. 12. (út) 17:00
19:30
12. 12. (st) 16:00
19:00
13. 12. (čt) 14:30
17:00
20:00
14. 12. (pá) 17:00
20:00
15. 12. (so) 13:00
15:30
18:45
16. 12. (ne) 15:30
17:30
20:00
17. 12. (po) 17:00
19:30
18. 12. (út) 17:00
19:30
19. 12. (st) 16:30
19:00
20. 12. (čt) 14:30
17:00
19:30
21. 12. (pá) 17:30
20:00
22. 12. (so) 14:30
17:00
20:00
23. 12. (ne) 14:30
17:00
20:00
26. 12. (st) 14:30
17:00
20:00
27. 12. (čt) 14:30
17:00
20:00
28. 12. (pá) 14:30
17:00
20:00
29. 12. (so) 14:30
17:30
20:00
30. 12. (ne)14:30
17:30
20:00
31. 12. (po)14:30
17:30

99 min.

Čertí brko
Fantastická zvířata (3D dab.)
Bohemian Rhapsody
Grinch (2D)
Anděl Páně 2
Čertí brko
Čertí brko
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Filmový klub: BlacKkKlansman
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Čertí brko
Smrtelné stroje (2D, titulky)
Čertí brko
Smrtelné stroje (3D, dabing)
Smrtelné stroje (2D, dabing)
Mimi & Liza: Záhada vánočního světla
Záhada Silver Lake
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Mimi & Liza: Záhada vánočního světla
Královský balet: Louskáček
Ten, kdo tě miloval
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Bohemian Rhapsody
Ten, kdo tě miloval
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Bohemian Rhapsody
Filmový klub: Na Chesilské pláži
Bio senior: Po čem muži touží
Aquaman (2D, titulky)
Spider-Man: Paralelní světy (2D, titulky)
Aquaman (2D, dabing)
Aquaman (3D, dabing)
Vánoce a spol.
Spider-Man: Paralelní světy (3D, dabing)
MET: La Traviata
Gordon a Paddy
Vánoce a spol.
Spider-Man: Paralelní světy (2D, dabing)
Gordon a Paddy
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Spider-Man: Paralelní světy (2D, dabing)
Vánoce a spol.
Ten, kdo tě miloval
Filmový klub: Svět podle Daliborka
Bio senior: Ten, kdo tě miloval
Čertí brko
Bumblebee (2D, titulky)
Vánoce a spol.
Aquaman (3D, dabing)
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Mary Poppins se vrací
Bumblebee (3D, dabing)
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Mary Poppins se vrací
Aquaman (2D, titulky)
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Mary Poppins se vrací
Bumblebee (3D, dabing)
Bio senior: Grinch (2D, dabing)
Mary Poppins se vrací
Spider-Man: Paralelení světy (2D, dabing)
Čertí brko
Znovu ve hře
Aquaman (3D, dabing)
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Po čem muži touží
Znovu ve hře
Mary Poppins se vrací
Bumblebee (2D, dabing)
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Po čem muži touží

Čertí brko

ČR / SK
GB / USA
GB / USA
USA
ČR / SK
ČR / SK
ČR / SK
GB / USA
ČR / SK
GB / USA
ČR / SK
USA
ČR
ČR / SK
NZ / USA
ČR / SK
NZ / USA
NZ / USA
SK / ČR
USA
ČR
SK / ČR
GB
ČR
ČR
GB / USA
ČR
ČR
GB / USA
GB
ČR
USA
USA
USA
USA
FR
USA
USA
SWE
FR
USA
SWE
ČR
USA
FR
ČR
ČR
ČR
ČR / SK
USA
FR
USA
FR
USA
USA
FR
USA
USA
FR
USA
USA
USA
USA
USA
ČR / SK
USA
USA
FR
ČR
USA
USA
USA
GB / USA
ČR / SK
ČR

pohádka / komedie
dobrodružný / rodinný
životopisný / hudební
animovaný / komedie
pohádka / komedie
pohádka / komedie
pohádka / komedie
životopisný / hudební
pohádka / komedie
životopisný / hudební
pohádka / komedie
drama / krimi
Bio senior
pohádka / komedie
akční / fantasy
pohádka / komedie
akční / fantasy
akční / fantasy
animovaný / rodinný
mysteriózní / thriller
komedie / krimi
animovaný / rodinný
balet
komedie / rodinný
komedie / krimi
životopisný / hudební
komedie / rodinný
komedie / krimi
životopisný / hudební
drama / romantický
komedie
akční / dobrodružný
animovaný / akční
akční / dobrodružný
akční / dobrodružný
komedie / rodinný
animovaný / akční
opera
animovaný / fantasy
komedie / rodinný
animovaný / akční
animovaný / fantasy
komedie / krimi
animovaný / akční
komedie / rodinný
komedie / rodinný
dokument
komedie / rodinný
pohádka / komedie
akční / dobrodružný
komedie / rodinný
akční / dobrodružný
animovaný
rodinný / fantasy
akční / dobrodružný
animovaný
rodinný / fantasy
akční / dobrodružný
animovaný
rodinný / fantasy
akční / dobrodružný
animovaný / komedie
rodinný / fantasy
animovaný / akční
pohádka / komedie
komedie / romantický
akční / dobrodružný
animovaný
komedie
komedie / romantický
rodinný / fantasy
akční / dobrodružný
životopisný / hudební
pohádka / komedie
komedie

130 / 110 Kč

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na
pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve
světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko
ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž
se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší
vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

134 min.

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

Bohemian Rhapsody

130 Kč

Doktor Martin: Záhada v Beskydech

120 Kč

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

90 min.

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím
největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit
dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se
jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do
historie až do doby první republiky. O dávném tajemství beskydských lesů dnes už ví jen málokdo
a na povrch se dostane teprve nálezem podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka
v horách rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá představa, že do řešení se vrhnul strážmistr
Topinka a doktor Martin, který si připravil nejedno překvapení.

128 min.

Smrtelné stroje

2D 120 Kč / 3D 140 Kč

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická
pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. Tom Natsworthy,
obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester Shaw a nakonec musí bojovat i o svůj život.
Protikladné strany se musí spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné spojenectví, které
může změnit budoucnost.

65 min.

Mimi & Liza

80 Kč

Záhada Silver Lake

90 Kč

Mimi a Liza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán.
Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit…
Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou
malých holčiček.

139 min.

Po znamenitém metahororu Neutečeš se osobitý režisér David Robert Mitchell vydal na
halucinogenní výlet po Los Angeles: jeho meandrující neo-noir Záhada Silver Lake se točí kolem
třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného
pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Hypnotický a zábavný thriller bezmála lynchovského ražení je poháněn stejně tak ústřední obsedantní
figurou, jako vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami a nesčetnými popkulturními
referencemi, jež dohromady skládají jakousi tajnou historii L.A. Film, který je zároveň subversivní
hříčkou i netradiční poctou éře klasického Hollywoodu.

143 min.

Aquaman

3D 150 Kč / 2D 130 Kč

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho
(Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro
co byl zrozen… králem.

120 min.

Spider-Man: Paralelní světy

3D – 150/130 Kč
2D – 130/110 Kč

Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby
divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu.
Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese
a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

92 min.

Vánoce a spol.

120 Kč

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

120 Kč

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá
jen pár dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může zachránit Vánoce, je
vitamín C pro všechny skřítky. Záchranná mise ale nebude tak jednoduchá, jak se v první chvíli zdálo.

105 min.

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí se stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil
tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům
Římanů. Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu
najít mladého druida, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.

130 min.

Mary Poppins se vrací

130/110 Kč

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně (v období, ve kterém se
odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu
jsou děti známé z původního filmu, Michal (Ben Whishaw) a Jana (Emily Mortimer), už dospělé.
V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen (Julie Walters). Poté, co
Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins
(Emily Blunt). Za pomoci veselého lampáře Jacka (Lin-Manuel Miranda) a svých jedinečných
kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněž
seznámí děti s celou řadou barvitých a svérázných postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy
(Meryl Streep).

110 min.

Bumblebee

2D 130 Kč / 3D 150 Kč

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat,
omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se
v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

98 min.

Znovu ve hře

120 Kč

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za
štěstím. Maya (Jennifer Lopez) pracuje v místním supermarketu a marně čeká na povýšení, protože
jí chybí tolik potřebný vysokoškolský diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové
identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici, o které vždycky snila. Tím ale její nesnáze nekončí.

