
Program, info: Facebook Kino Nová PakaLomnická 76, Nová Paka / E-mal: kinopaka@seznam.cz                      

St
15

17.30 
20.00 

Film-Bez záruky Nechte se překvapit

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.
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Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend 
českého divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký 
filmový dokumentární portrét. Dokument s názvem Jan 
Werich: Když už člověk jednou je přináší strhující životní 
příběh této herecké legendy. Svobodné myšlení v 
nesvobodné společnosti přinášelo Werichovi mnoho úskalí a 
tato myšlenka prochází celým filmem. Stejně jako snaha 
tvůrců přiblížit fenomén chytrého humoru, který je 
Werichovu vyjadřování připisován. 

Jan Werich

Dokumentární/Česko/ 2021/ 105 min
Režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer
Hudba: Petr Malásek
Hrají: Jan Werich (a.z.), Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová, 
Mládeži přístupné, Vstupné 125 Korun

17.30 

Deníček moderního fotraSo
11 Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou 

nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a 
Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná 
designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně 
zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o 
novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené 
Dominik.

Komedie/Česko/ 2021/ 101 min
Režie: Jan Haluza /Předloha: Dominik Landsman (kniha)
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla 
Tomicová, Ivan Lupták, Lucie Benešová, Roman Zach
Mládeži  přístupný,  Vstupné 125 Korun

17.30 

cestovatelská přednáška

20.00 

28
Út

14.00 

9. ročník dětského "adrenalinového" závodu Schodcross 
ve výběhu klášterních schodů v Nové Pace. 

Pro ročníky  2015 –  2005 
akce se koná za každého počasí,  občerstvení zajištěno.
místo: klášterní schody Nová Paka 

startovné zdarma.

9Schodcross 2021

Připravujeme říjen

Radek Groh
Pá
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19.00 

horolezecká přednáška s filmem

Nebeská past
Promítání filmu Nebeská past  a následná beseda a 
vyprávění horolezce Radoslava „Radara”Groha o letošním 
dramatickém prvovýstupu s Márou Holečkem západní 
stěnou Baruntse /7129m/ a jejich 4 denním uvěznění pod 
vrcholem hory. V novopackém kině od 19.hod.
Vstupné 125 Korun

Film na oslavu školního roku
So
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17.00 
Přijďte přivítat  začátek školy do kina
Vezměte děti do kina za statečnost  a nechte je 
překvapit filmem, který jsme pro ně i Vás  speciálně 
vybrali.  Vstupné dobrovolné.

Filmové překvapení

St
29

Mladý pár Lenka a Michal se věnují výchově svého 
čtyřletého syna s nejvyšším možným nasazením. Miško má 
už od narození naplánovanou každou minutu svého života 
tak, aby se z něj jednoho dne stal úspěšný vrcholový 
sportovec a po všech stránkách „kvalitní člověk". Tomuto 
cíli je podřízeno vše. Živými situacemi z rodinného života 
otevírá režisérka Erika Hníková řadu otázek ohledně 
výchovy dětí a rodičovských výzev v dnešní době. 

Každá minuta života

Dokumentární/Česko /Slovensko/ 2021/ 80 min 
Mládeži přístupný, Vstupné100 Korun

17.30 
20.00 

Prvok, Šampón, Tečka a KarelSo
11 V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 

ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A 
rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej 
chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a 
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí 
najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. 
Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu 
myslí. Kdo splní úkol, není sráč… 

Komedie/Česko/ 2021/ 118 min
Předloha, Režie: Patrik Hartl
Scénář: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin 
Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková, 
Nevhodný mládeži do 12 let, Vstupné 125 Korun

20:00 

Deníček moderního fotraSo
25 Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, 

ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se 
neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka 
hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak 
se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme 
jako otec na mateřské dovolené Dominik.

Komedie/Česko/ 2021/ 101 min
Režie: Jan Haluza / Předloha: Dominik Landsman (kniha)
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla 
Tomicová, Ivan Lupták, Lucie Benešová, Roman Zach
Mládeži přístupný, Vstupné 125 Korun

20.00 

Prvok, Šampón, Tečka a KarelSo
25 V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 

ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A 
rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej 
chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a 
scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí 
najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. 
Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu 
myslí. Kdo splní úkol, není sráč… 

Komedie/Česko/ 2021/ 118 min
Předloha, Režie: Patrik Hartl / Scénář: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin 
Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková, 
Nevhodný mládeži do 12 let, Vstupné 125 Korun
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