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

4.8. (so)
5.8. (ne)
6.8. (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.

7.8. (út)
9.8. (čt)
10.8. (pá)
11.8. (so)
12.8. (ne)
15.8. (st)
16.8. (čt)
17.8. (pá)
18.8. (so)
19.8. (ne)
21.8. (út)
22.8. (st)
23.8. (čt)
24.8. (pá)
25.8. (so)

POKLADNA
KINA
otevřena vždy
minimálně
30 minut
před začátkem
představení.

26.8. (ne)
28.8. (út)
29.8. (st)
30.8. (čt)
31.8. (pá)
1.9. (so)
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Úžasňákovi 2 2D dabing
USA animovaný
Úžasňákovi 2 3D dabing
animovaný
Ant Man a Wasp 2D titulky
USA akční
Úžasňákovi 2D dabing
animovaný
Andre Rieu: Maastricht
koncert
Ant Man a Wasp
akční
Úžasňákovi 3D dabing
USA animovaný
Mission Impossible 6 3D
animovaný
Úžasňákovi 3D dabing
animovaný
Mission Impossible
USA akční
Mamma Mia: Here We Go Again
muzikál
Miss Hanoi
ČR krimi
Miss Hanoi
krimi
Miss Hanoi
krimi
Kouř
ČR komedie
Úžasňákovi 3D dabing
USA animovaný
Meg: Monstrun z hlubin
USA akční
Mamma Mia 2: Here We Go Again
muzikál
Úžasňákovi 2 3D dabing
USA animovaný
Meg: Monstrum z hlubin
akční
Mamma Mia 2: Here We Go Again
muzikál
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Sweet Country
Aus western
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Sweet Country
Aus western
Vlasy
USA muzikál
Hotel Transylvania 3 2D
animovaný
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Mission Imbossible 6 2D titulky
akční
Hotel Transylvania 3 2D
animovaný
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
Mission Imbossible 6 2D titulky
akční
Jan Palach
ČR historický
Jan Palach
historický
Jan Palach
historický
Jan Palach
historický
Akumulátor 1
ČR sci-fi
Jan Palach
ČR historický
Jan Palach
ČR historický
Čertoviny
ČR pohádka
Kryštůfek Robin
USA animovaný
Jan Palach
historický
Děsivé dědictví
horror
Kryštůfek Robin
USA animovaný
Jan Palach
ČR historický
Děsivé dědictví
horror
Chata na prodej
ČR komedie
Chata na prodej
komedie
Alfa 3D
USA dobrodružný
Chata na prodej
komedie
Důvěrný nepřítel
Alfa 3D
ČR krimi
Backstage
ČR muzikál
Kubík hrdina
USA animovaný
Alfa 3D
dobrodr.
Důvěrný nepřítel
krimi

101 minut

www.kinosemily.cz
info@kinosemily.cz

Miss Hanoi

V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve městě byla před
čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka. Vrah byl jako nezletilý umístěn do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili. Krátce poté je nalezen
mrtvý.

9. 8.–10. 8.
120 Kč

113 minut

titulky

Meg: Monstrum z hlubin
Hlubinná ponorka, která prováděla průzkum v rámci mezinárodního podmořského programu, byla napadena obrovským tvorem, který byl dosud považován za vyhynulého,
a nyní leží na dně nejhlubšího podmořského příkopu v Pacifiku… i s posádkou uvězněnou v poškozené ponorce. Existuje ale ještě jedna hrozba: Téměř 29 metrů dlouhý
prehistorický žralok, známý jako megalodon.

124 minut

11. 8.–12. 8.
120 Kč

Jan Palach

Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě
dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil,
že by byl něčeho takového schopen.

21. 8.–26. 8.
130 Kč

Akumulátor 1
Jedinou aktivitou outsidera Oldy (Petr Forman) je sledování televize. Mladý muž tráví
večery sám, vysáván obrazovkou, až jednoho dne nevstane z postele a skončí v nemoc- 23. 8. ve 20.00
120 Kč
nici s neznámou chorobou. Lidový léčitel Fišárek (Zdeněk Svěrák) objeví jméno této
podivné nemoci: „totální ztráta energie“.

Kryštůfek Robin
Studio Disney uvádí laskavý příběh s názvem Kryštůfek Robin o chlapci, který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém lese, ale který i dospěl a zapomněl, kam
vlastně v životě jde. A tak mu musí jeho roztomilí kamarádi z dětství, plyšová zvířátka, mezi které patří Medvídek Pú, Tygr, Prasátko a další, připomenout kouzlo
dětské představivosti a dny, kdy společné nicnedělání a bezstarostnost byly tím nejlepším na světě.

126 minut

Děsivé dědictví

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat
záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními
se čím dál více snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich
rod a pomalu ničí vše, co znají.

25. 8.–8. 9.
120 Kč

od 15 let

25. 8.–26. 8.
110 Kč
České titulky

Letní kino v srpnu
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

Kouř (mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem.
Vlasy (výpravný film s choreografickými čísly, moderní hudbou a provokujícími texty, ale především
svými přesahy za obvyklé hranice muzikálového žánru.
Čertoviny – Výpravná pohádka Zdeňka Trošky.
Backstage – Muzikál na motivy známých show o hledání talentů.

94 minut

Kubík hrdina

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou
rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě
plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.

1. 9.–3. 9.
120 Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout projekci do kina Jitřenka

118 minut

dabing

Úžasňákovi 2
Talentovaný mladý řidič (Ansel Elgort), který zajišťuje zločincům únik z místa
činu, je ve své práci tím nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých snů (Lily James), vnímá to jako
příležitost opustit život zločince a začít znovu. Poté, co je ale mafiánským bossem (Kevin Spacey) přinucen zúčastnit se další akce, která je předem odsouzena
k neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, láska i svoboda.

4. 8.–12. 8.
3D: 150/130 Kč
2D: 130/110 Kč

Mission: Imbossible – Fall out
„Filmem Mission: Impossible – Fallout vrcholí celá série“, říká Tom Cruise.
„Vrací se většina postav, které se objevily v předchozích dílech, a dovypráví se
všechny příběhové linky. Pro Ethana je to velmi osobní, ale na druhé straně také
velmi epická cesta,“ dodává herec. Christopher McQuarrie je první režisér, který
se k Mission vrátil. Po velkém úspěchu dílu s podtitulem „Národ grázlů“ dostal
další příležitost, kterou přijal s podmínkou, že mu bude umožněno změnit vizuální
styl filmu a tempo vyprávění.

6. 8.–19. 8.
130 Kč

108 minut

Důvěrný nepřítel

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá
vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní
bezpečnost. Andrej je pověřen finalizací projektu. To, co se ze začátku jevilo jako
pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru…

31. 8.–1. 9.
130 Kč

Alfa 3D
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě
před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když
se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám – je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka,
kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého. Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni přečkat bezpočet nebezpečných
a náročných situací, pokud mají nalézt cestu zpátky domů dříve, než nadejde vražedná zima.

30. 8.–3. 9
3D: 150/130Kč

