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Listopad
Dětský filmový festival 7.-10.11.
St
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15 MUDr.Marie Svatošová
a Aleš Palán

Ferdinand
Animovaný / Rodinný/ USA, 2017, 108 min
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským
sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla
malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk.
Mládeži přístupný, vstupné 50 Korun
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17.00

2016, 95 min
Režie: Jiří Chlumský / Scénář: Marcel Bystroň
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna Čtvrtníčková, Vica Kerekes,
Vojtěch Dyk, Bolek Polívka,
Mládeži přístupný, vstupné 50 Korun

Pá Popelka
Česká televizní pohádka z roku 1969, která pobaví každého

09
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diváka.
Pohádka, muzikál/ Československo / 1969 / 100 min
Režie: Vlasta Janečková
Hrají: Eva Hrušková, Jiří Štědroň, Ladislav Pešek, Svatopluk Beneš,
Dana Medřická
Mládeži přístupný, vstupné 30 Korun

Snow film fest

So

17

filmový festival
Přibližně tří hodinové pásmo opět představí nejlepší filmy
uplynulé zimní sezóny . Tradiční festival těch nejlepších
filmů se zimní outdoorovou a adrenalinovou tématikou.
Večer plný špičkových filmů!... Sníh, led, adrenalin!
Extrémní lyžování, zimní lezení, expedice, skialpinismus a
další zimní šílenosti!
Nenechte si ujít v novopackém kině na velkém plátně.
|Vstupné 85 Korun
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So Dětský bijásek
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Bijásek je Filmový klub pro děti, ve kterém dětem pravidelně
promítáme starší i nové animované filmy a pohádky.

15.30

Vstupné 25 Korun
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Domestik

Koncert:

Karel Plíhal
Skvělý kytarista a neméně kvalitní poeta, který v
jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou
básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a
roztesknil emotivním textem písně. I tak se hovoří o
Karlu Plíhalovi, písničkáři, který plní už roky české
koncertní sály. Nově ho při koncertech doprovází
výborný kytarista Petr Fiala.

|Vstupné 290 Korun.

Příběh sleduje manželský pár - Romana a Charlottu. Ona
je obětavá učitelka a vlastně celkem normální ženská, on
profesionální cyklista, což už tak moc normální není.
Tréninku totiž podřizuje každý aspekt nejen svého života,
nýbrž i manželského vztahu. Když si do ložnice
nainstaluje kyslíkový stan, v němž nyní oba musí spát,
rozjíždí se drsné vztahové drama, během něhož se oba
postupně vzdalují a fyzicky i psychicky mění.
Česko / Slovensko/ 2018/ 117 min
Režie, scénář: Adam Sedlák
Hrají: Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš, Tomáš
Bambušek
Mládeži přístupný, vstupné 85 Korun

Film-Bez záruky

Důvodem této vyjímečné akce je vydání úžasné knihy
rozhovorů dvou známých a zkušených autorů – MUDr. Marie
Svatošové a Aleše Palán: „Neboj se vrátit domů“.MUDr. Marie
Svatošová před lety přišla s myšlenkou hospicové paliativní
péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci iniciovala první
český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po
republice s hospicovými přednáškami
Součástí setkání je autogramiáda knih obou autorů.

Vstupné dobrovolné.

Anděl Páně 2
Čt Pohádka
/ Komedie / Rodinný / Fantasy/ Česko / Slovensko,

08

beseda:

ekvapit

Nechte se př

Máte rádi překvapení? Přijdte a nechte se (příjemně)
překvapit filmem, který jste nejspíš ještě neviděli! Zaručeně
odehrajeme film. Nezaručíme, že se Vám bude líbit.
Nezaručíme žánr, zaručíme kvalitu. Zaručeně předem
neplatíte vstupné. To zaplatíte až při odchodu a jen takové,
jaké si film podle Vás zaslouží.
Nevhodný mládeži do 15 let.

Lomnická 76, Nová Paka / E-mal: kinopaka@seznam.cz
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Úsměvy smutných mužů
Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle
stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu,
vůli a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k
mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a
později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s
dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli, v pití
alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a
situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné.
Drama / Komedie/ Česko, 2018, 92 min
Režie: Dan Svátek
Předloha: Josef Formánek (kniha)
Scénář: Dan Svátek, Josef Formánek
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk,
Marika Šoposká, Simona Babčáková,
Mládeži přístupný, vstupné 85 Korun

Program, info: Facebook

Kino Nová Paka

