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

1.5. (út)
2.5. (st)
3.5. (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.

4.5. (pá)

5.5. (so)

6.5. (ne)

7.5. (po)
8.5. (út)
9.5. (st)
10.5. (čt)

11.5. (pá)

12.5. (so)

13.5. (ne)

15.5. (út)
16.5. (st)
17.5. (čt)

18.5. (pá)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.
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23.5. (st)
24.5. (čt)

25.5. (pá)

26.5. (so)

27.5. (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

28.5. (po)
29.5. (út)
30.5. (st)
31.5. (čt)
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Avengers: 3D dabing
USA scifi
Tiché místo
USA horror
Kluci z hor
ČR drama
Kluci z hor
delegace
Kluci z hor
bio senior
Kluci z hor
drama
Vážený občan
Šp FK
Avangers: 2D dabing
sci-fi
Kluci z hor
ČR drama
Avangers: 2D titulky
sci-fi
Avengers: 2D dabing
sci-fi
Kluci z hor
drama
Tiché místo
horror
Avengers: 2D dabing
sci-fi
Tiché místo
horror
Kluci z hor
drama
Kluci z hor
drama
Kluci z hor
drama
Amadeus
USA FK
Dvě nevěsty a jedna svatba
ČR bio senior
Taxi 5
FR komedie
Psí ostrov
USA drama
Krkonoše
ČR dokument
Psí ostrov
drama
Taxi 5
komedie
Krkonoše
dokument
Dvě nevěsty a jedna svatba
komedie
Foxtrot
Izrael drama
Krkonoše
dokument
Dvě nevěsty a jedna svatba
komedie
Foxtrot
drama
Nico 88
It životopisný
Danielův svět
ČR FK
Deadpool 2
komiks
Foxtrot
bio senior
Deadpool 2
USA komiks
Půlnoční láska
USA romantický
Foxtrot
drama
Deadpool 2
USA komiks
Deadpool 2
komiks
Planeta Česko
ČR dokument
Deadpool 2
komiks
Jak napálit banku
SRN komedie
Planeta Česko
dokument
Michelangelo Love and Death
GB dokument
Jak napálit banku
komedie
Deadpool 2
komiks
Deadpool 2
komiks
Buffo Alvarius
ČR FK
Solo: Star Wars Story
USA sci-fi
Půlnoční láska
bio senior
Solo: Star Wars Story 3D dabing
sci-fi
Solo: Star Wars Story 2D titulky
sci-fi
Půlnoční láska
USA romantický
Solo: Star Wars Story 3D dabing
Fantasy
Malý velký muž
USA western
Hledá se princezna
Ukrajina animovaný
Solo: Star Wars Story 3D dabing
Fantasy
Deadpool 2
komiks
Hledá se princezna
animovaný
Malý velký muž
USA western
Solo:Star Wars Story 2D titulky
komiks
Solo: Star Wars Story 2D dabing
Fantasy
Solo: Star Wars Story 2D dabing
Fantasy
Příběhy bezpráví
pořad
Asexuallove + diskuze s tvůrci
FK
Teambuilding
Bio senior
Star Wars 3D dabing
sci-fi
Než přišla bouře
romantický

Kluci z hor
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu
mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které osud
svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je
prezentací síly a „moci“ přátelství.

101 minut

Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických
rozměrů, její ohnisko leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na
člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě.

Dvě nevěsty a jedna svatba
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale
ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého
našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na
návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár
okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá
věc má jeden velký háček …

113 minut

Foxtrot

Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky opuštěný checkpoint kdesi
v poušti na severu Izraele. Od četby komiksů a poslechu starého rádia je občas vyruší
projíždějící automobil či velbloud, který se po cestě líně prochází sem a tam. Mladé
vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky.

90 minut

Půlnoční láska

Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie Price, dívky plné životního
optimistu, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože trpí
vzácným onemocněním, při kterém je i sebemenší vystavení slunečnímu světlu smrtelné. Hrají: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger.

Od 15 let

Deadpool 2

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možná
s ním prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned
poté prahne po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem
v Mayberry. A zároveň se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní koření. Pátrá i po nějakém nestabilním kondenzátoru, bojuje
s nindži i japonskou jakuzou a vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů …

135 minut

10. 5.–13. 5.
120 Kč

titulky

12. 5.–13. 5.
100 Kč
17. 5.–18. 5.
60 Kč

dabing

17. 5.–18. 5.
120 Kč

titulky

17. 5.–22. 5.
140 Kč

Solo: Star Wars Story

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve filmu Solo: Star
Wars Story, zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě
troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává
Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na
nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden
z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

24. 5.–31. 5.
3D: 150/130
2D: 130/110

Hledá se princezna

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého
trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil
v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima.

26. 5.–1. 6.
110 Kč

Malý velký muž

Jacku Crabbovi je právě okolo sto dvaceti let, když začíná jistému reportérovi vyprávět
příběh svého života. Jako malý kluk byl po přepadení skupiny osídlenců západu vychován kmenem Čejenů. Poté se vrátil zpátky mezi bílé a stal se pistolníkem a obchodníkem. Později se oženil s Indiánkou. Když byl kmen, mezi jehož členy žil, vyvražděn,
nechal se najmout jako stopař armády, kterou vedl úhlavní nepřítel Indiánů – generál
George Armstrong Custer.
Promítáme u příležitosti westernového dne v Semilech z 35mm kopie.

25. 5.–27. 5.
Vstupné
dobrovolné

Filmový klub v kině Jitřenka
9. 5. v 18.00
16. 5. v 19.00

Tiché místo
Lee (John Krasinski) a Evelyn (jeho životní partnerka Emily Blunt) Abbottovi
vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví.
Ví se jen to, že mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich
pozornost. A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní
kůži poznají i Abbottovi.

10. 5.–11. 5.
110 Kč

89 minut

2. 5.–8. 5.
120 Kč

titulky

titulky

Psí ostrov

3. 5. v 19.00

90 minut

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

23. 5. v 19.00

5. 5.–6. 5.
120 Kč
30. 5. v 19.00

Vážený občan. Spisovateli Danielu Mantovanimu leží svět u nohou. Právě získal Nobelovu cenu
za literaturu, ale místo zadostiučinění se dostavila kocovina.
Amadeus jako Pocta Miloši Formanovi
Kinedok: Danielův svět. Daniel je mladý muž, student a spisovatel. Daniel je pedofil. Je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči milovaného chlapce. Daniel nikdy žádnému
dítěti neublížil. Stejně jako Jirka Fx100d, Tomáš Efix, Petr Kasz, MR_Xguard, Elrond a další
jeho známí z řad českých pedofilů
Buffo Alvarius. Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu
5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audiovizuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto
mimořádnou látkou.
Asexuallove. Nestojí o sex a často ani o romantický vztah. I přes svou odlišnost chtějí žít naplněný život. Hrdinové snímku mají nejen dobrou práci, ale také odhodlání pomoci druhým. Film
uvedeme za účasti tvůrců.

