Tyršova 49, 513 01 Semily
Telefon: 481 311 823
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4.1. (čt)

5.1. (pá)
6.1. (so)

7.1. (ne)

8.1. (po)

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.

9.1. (út)
10.1. (st)
11.1. (čt)

12.1. (pá)
13.1. (so)

14.1. (ne)

16.1. (út)
17.1. (st)
18.1..(čt)

19.1. (pá)

20.1. (so)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně 30 minut
před začátkem
představení.

21.1. (ne)
22.1. (po)
23.1. (út)
24.1. (st)
25.1. (čt)

26.1. (pá)
27.1. (so)

28.1. (ne)

29.1. (po)
30.1. (út)

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

31.1. (st)

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz
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Špindl
Itimisimi on Ice
Špindl
Největší showman
Čertoviny
Čertoviny
Špindl
Čertoviny
Špindl
Čertoviny
Čertoviny
Špindl
Čertoviny
Po strništi bos
Špindl
Čertoviny
Po strništi bos
Čertoviny
Jumanji: Vítejte v džungli 2D
Čertoviny
FK: Rock´n Roll
Milada
Jumanji: Vítajte v džungli 2D
Manťáci: Indie Rickshow
Jumanji: Vítejte v džungli 2D
Motorhead
Ferdinand 2D
Jumanji: Vítejte v džungli 3D
Kolo života
Ferdinand 3D
Jumanji: Vítejte v džungli 3D
Největší showman
Thelma
Špindl
Spalovač mrtvol
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Špindl
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Můj život cuketky
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Cukrář
Můj život cuketky
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Nejtemnější hodina
Romeo a Julie
Nejtemnější hodina
Můj život cuketky
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Můj život cuketky
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Svět podle Daliborka
S láskou Vincent
Labyrint: Vražedná léčba 2D titulky
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
S láskou Vincent
Labyrint: Vražedná léčba 3D titulky
Coco 3D
Labyrint: Vražedná léčba 2D titulky
Tosca
Coco 3D
S láskou Vincent
Labyrint: Vražedná léčba 3D titulky
Coco 3D
Labyrint: Vražedná léčba 2D titulky
Labyrint: Vražedná léčba 3D titulky
Na konci světa
Kinokvíz

ČR komedie
It revue
komedie
USA muzikál
ČR bio senior
pohádka
komedie
pohádka
komedie
pohádka
pohádka
komedie
pohádka
ČR příběh
komedie
pohádka
příběh
pohádka
USA komedie
pohádka
Fr komedie
ČR historický
komedie
ČR cestopisný
komedie
koncert
USA animovaný
komedie
USA komedie
animovaný
komedie
muzikál
Dk romantický
ČR komedie
ČR filmový klub
ČR komedie
komedie
komedie
Fr animovaný
komedie
drama
animovaný
komedie
GB historický
Rus balet
historický
Fr animovaný
komedie
animovaný
komedie
ČR komedie
ČR dokument
GB animovaný
akční
komedie
animovaný
akční
USA animovaný
akční
MET
USA animovaný
GB animovaný
akční
animovaný
akční
akční
GB drama

97 minut

titulky

Největší showman
Největší showman je originální muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, muže,
pro nějž každá překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým můstkem na pouti ke
hvězdám. A právě díky jeho vizionářství a energii vznikl showbyznys.

3. 1. v 19.30
14. 1. ve 20.00
130 Kč

66 minut

dabing

Můj život cuketky
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku,
má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě –
v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si
procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými dětmi. A pak
je tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové
věci.

19. 1.–20. 1.
90/70 Kč

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás
to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky
Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu najít pravou lásku.

18. 1.–23. 1.
130 Kč

104 minut

titulky

Cukrář
Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení a není výjimkou, pokud mezi ně
patří setkání, jež přeroste v milenecký vztah. Poměr Thomase, cukráře žijícího
v Berlíně, a Orana, ženatého muže původem z Izraele, však po několika měsících
utne tragická událost. Oran umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné východisko, než vyhledat vdovu, jež teď sama vychovává Oranova syna.

19. 1. ve 20.00
100 Kč

titulky

125 minut

Nejtemnější hodina
Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když
okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval
národ k boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro
nikdo mu nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval se Winston Churchill
a v nejtemnější hodině naší civilizace, na začátku druhé světové války, se tento premiér předvedl jako velký hráč.

125 minut

20. 1.–21. 1.
120 Kč

titulky

S láskou Vincent

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent (Loving
Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace
originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl.

25. 1.–27. 1.
110 Kč

Bolšoj balet: Romeo a Julie
Alexej Ratmansky, bývalý umělecký ředitel Bolšoj baletu, se poprvé vrací na jeviště
Velkého divadla v Moskvě se svou vlastní produkcí Shakespearovy klasiky. Slavné
veronské drama bude předvedeno ve Velkém divadle v Moskvě poprvé a slibuje dramatickou naléhavost, svěží převyprávění slavného příběhu veronských milenců.
Zkrátka balet, který rozhodně neuvidíte pokaždé.

21. 1. v 15.45
Přímý přenos
250/200 Kč

Coco 3D

120 minut

Jumanji: Vítejte v džungli
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra
odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili.

9. 1.–14. 1.
3D: 140/120 Kč
2D: 120/100 Kč

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent
se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

Filmový klub v kině Jitřenka

51 minut

Indie Rickshow
V létě roku 2016 se tři kamarádi vypravili takřka bez příprav na benefiční závod
v motorových rikšách přes celou Indii. Startovním místem bylo Severovýchodní
město Shillong a cílem turistické letovisko Kochin na samém jihu pestrobarevné
Indie. Start a cíl od sebe podle map dělí přibližně 3500 km. Na cestu měli závodníci šestnáct dní bez jediné pomoci ze strany pořadatelů- ze startu vyjelo 72 týmů
a dvě třetiny dokončily závod.

27. 1.–29. 1.
150/130 Kč

Filmový klub projde od nového roku proměnou. Namísto ve čtvrtek bude promítán každou středu a rozšíří
zároveň počet cyklů. Vstupné zůstává i v novém roce 80 / 60 Kč
10. 1. v 19.00

11. 1. v 19.30
80/60 Kč

Rock n´Roll – cyklus Duší umělec
Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o stárnutí a hvězdném filmovém prachu.

17. 1. v 19.00

Spalovač mrtvol – cyklus Českoslovoneská nová vlna

24. 1. v 19.00

Svět podle Daliborka – cyklus okrajové žánry české kinematografie
Dokument o moderním neonacistovi

