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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 předem 
neplatíte vstupné. To zaplatíte až při odchodu a jen takové, jaké 
si film podle Vás zaslouží.  Nevhodný mládeži do 15 let.

So
9

15.00 

Princezna se zlatou hvězdou na čele
Jedna z klasických českých filmových pohádek, 
nepostrádající nic z toho co by správná pohádka měla mít.

Pohádka/ Československo, 1959, 78 min
Vstupné 30 Korun

Čt
17

 David Vávra & David Noll 

19.00 

beseda:
MUDr.Marie Svatošová 
a Aleš Palán

čt
15

18.00 
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.

divadelně poezicky hudební večer plný improvizací, 
textů, básní a jiných sdělení Davida Vávry za 
hudebního doprovodu klavíristy a skladatele Davida 
Nolla.
Vstupné 150 korun

Velmi akustický koncert rockových legend tria Michala 
Prokopa spolu s nadžánrovým kytaristou Lubošem 
Andrštem a všestranným houslistou Janem Hrubým.
Trio Michala Prokopa vzniklo v roce 1987, přičemž k jeho 
zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. 
Jejich vystoupení mají komornější ráz než koncerty s 
kapelou Framus Five a nabízí zase trochu jiné aranžmá. 
Snoubí se v něm Prokopův písničkový rockový základ s 
blues dobarvené Andrštovými jazzovými zkušenostmi a 
jiskřivými elektrickými houslemi Jana Hrubého.
Vstupné 290 Korun, vstupenky již v předprodeji.

Michal Prokop
Luboš Andršt, Jan Hrubý

Pá
18

20:00 

koncert 

RetroRetroRetro Nová PakaNová PakaNová Paka
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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.

Duben2018Duben2018Duben2018

St
6

Šéfkuchaři Andymu ještě ani nezačala směna, a už nestíhá. 
Jeho restaurace je přebookovaná, kuchyní šmejdí 
nespokojený kontrolor a do toho všeho na večeři dorazí i 
kuchařská ikona s uznávanou food-kritičkou. Jednozáběrová 
jízda hektickým večerem začíná… Famózní Stephen Graham 
v hlavní roli britského filmu který si získal srce diváků na 
mnoha festivalech.

Bod varu

17.30 
20.00 

Drama / Thriller/ Velká Británie, 2021, 92 min
Režie: Philip Barantini
 Hrají: Stephen Graham, Hannah Walters, Jason Flemyng,
Nevhodný mládeži do 12 let, Vstupné 115 Korun

So
21 Na jedné straně výjimečně dobrý detektiv Harry Hole, jehož 

netradiční metody skoro vždy vedou k úspěchu, na straně 
druhé nezodpovědný alkoholik s tolika prohřešky, že už je 
dál nechtějí přehlížet nejen jeho nadřízení, ale ani jeho 
přítelkyně Rachel, s níž se právě rozešel. Jediné, co stojí mezi 
ním a pitím, je případ, který by ho přivedl na jiné myšlenky. 
Ke smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed noci ze svého 
domu a o pár dní později byla nalezena brutálně zavražděná, 
se Harry právě dočkal.

Sněhulák

Drama / Horor / Krimi / Mysteriózní / Thriller / Velká Británie, 
Norsko / USA /  Švédsko /  2017 / 119 min
Režie: Tomas Alfredson / Předloha: Jo Nesbo
Hrají: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloe Sevigny 

Nevhodný mládeži do 15 let, vstupné 85 Korun

So
28

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří 
samostatných filmů odehrávajících se na pozadí 
nejdramatičtějších období minulého století. Vypráví o 
třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině 
majitele kadeřnického salonu a rodině majitele 
zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v 
těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých 
životů.

Zahradnictví – dezertér

Drama / Komedie, Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 115 min
Režie: Jan Hřebejk / Předloha, scénář: Petr Jarchovský (kniha)
Hudba: Petr Ostrouchov
Hrají:Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Anna Geislerová, Martin 
Finger, Klára Melíšková, David Novotný, Lenka Krobotová,

Mládeži přístupný, Vstupné 85 Korun

Koncert:

Xavier Baumaxa
Pá
20

20.00 

Osobitý a svérázný zpěvák a zároveň mistr slovních 
hrátek a přesmyček. Takový je Xavier Baumaxa, jenž 
nyní vydává už deváté album Idueto. Překvapivé tím, 
že se na něm objevují duety s Lenkou Dusilovou, 
Janou Kirschner, Danem Bártou, Otou Klempířem, 
Muchou i Martou Kubišovou.

 Karel Plíhal-  koncert

PŘIPRAVUJEME   květen

30

So
14 Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu 

Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina 
osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov 
k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen 
prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Eda má před 
sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní 
klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho 
městského. Nejnovější film dua Svěrákových oceněný 
několika českými lvy.

Po strništi bos

17.30 
20.00 

Drama / komedie / Česko / Slovensko / Dánsko 2018/2017 /
111 min / Režie: Jan Svěrák / Scénář: Jan Svěrák
Hrají: Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Jan Tříska, Oldřich Kaiser
Vstupné 85 Korun

So
28

americký rodinný animovaný film studia Universal Pictures 
navazující na předchozí dvojici snímků. Bývalý padouch 
Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně 
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce 
v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál 
nespokojenější s tím, že už páníček není zlý.

Já Padouch 3

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný / USA / 2017, 
90 min / Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

Vstupné 65Korun 

10.00 

So

6.5.

17.30 
20.00 

10.00 

17.30 
20.00 

17.30 
20.00 

15.00 

   květen

Expediční kamera je filmový festival, který již od roku 
2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a 
dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.
Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné 
výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých 
řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých 
kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na 
dvou kolech, to vše máte možnost zažít během 
festivalu.   Vstupné  125 Korun

Osmnáciletá nadějná zpěvačka, vítězka rozhlasové 
kategorie pěvecké soutěže Česko zpívá v dubnu 2012.
 Na podzim 2017 se Eva stala součástí hudebního 
seskupení Pospolu u stolu (Ondřej Škoch, Štěpán Škoch, 
Petr Kužvart, Darek Král, Petr Tichý a Jan Linhart). 

Eva Matějovská 
& Ondra Škoch

Pá
17

19.00 

koncert

akustický koncert

Tomáš Vejmola
St
22

18.00 

cestovatelská přednáška

Tuktukem z Bangkoku až domů
O svých zážitcích s motory, kopci, kulturami, policisty a 
celníky, o bláznivých nápadech a roce na cestě vypráví 
Tomáš Vejmola aka Tomík. Rozhodl se, že do svých 
krásných rodných Hranic na Moravě přijede 35 let 
starým vozidlem z Thajska.
Vstupné 100 Korun

ParazitSo
 25

Drama / Komedie / Thriller/ Jižní Korea/ 2019/ 132 min
Režie: Džun-ho Pon 
Přístupný od 15ti let, vstupné 95 Korun

17.30 

Černá komedie Parazit režiséra Pong Čun-hoa, získala letos 
čtyři Oscary včetně ocenění za nejlepší film loňského roku a 
podle mnohých ohlasů se Parazit stal také nejzábavnějším 
vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

20.00 

Připravujeme říjen

Pavel Kolář
Čt
28

17.00 

přednáška a beseda fyzioterapeuta

Pohybový systém v životě a medicíně
přednáška a beseda se známým fyzioterapeutem o  
pohybu, sportu, životní odolnosti, stresu a správném 
cvičení jako prevenci.  
V novopackém kině od 19.hod.
Vstupné 150 Korun

Film na oslavu školního roku
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

17.30 
20.00 

Poslední závod
 Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul 
spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na 
hřebenech Krkonoš. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý 
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové 
drama Poslední závod přiblíží tehdejší události z mrazivých 
hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje 
důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha.

Drama, Česko, 2022, 100 min
Režie, Scénář: Tomáš Hodan
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, 
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Tajemství staré bambitky 2

So

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery 
Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav 
opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo 
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po 
letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se 
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.  Vstupné 125 Korun

Komedie, Rusko, 1995, 93 min
Režie: Alexandr Rogožkin 
Mládeži přístupný od 15 let,  Vstupné ZDARMA

2

D   U   B   E   ND   U   B   E   ND   U   B   E   N

Svéráz národního lovu
Film promítaný v rámci oslav  25. výročí
 založení spolku Karavana otužilců Nová Paka

16

So
9

17.30 

Zátopek
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen 
sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského 
vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k 
nimž je třeba především velké srdce. 
Životopisný, Drama,Česko, 2021, 131 min
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville,
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

10.00 

St
Petr Fejk je manažer, bývalý ředitel České národní budovy v 
New Yorku, známější však jako dlouholetý ředitel pražské 
zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou 
modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na 7. místo  
nejlepší zoo na světě. Vstupné 100 Korun

20
Petr Fejk- beseda   pořádá MKS

So

19.00 

17.30 

So
23

Poslední závod
Drama, Česko, 2022, 100 min
Režie, Scénář: Tomáš Hodan
Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, 
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

So
23

20.00 

Zátopek
Životopisný, Drama,Česko, 2021, 131 min
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville,
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Beseda s autokrosovými závodníky
Lukáš Musil, Ondra Medlík a Filip Hartman

Zveme vás na besedu plnou historek,  vyprávění a promítání ze 
světa autokrosových závodů, tréninků a zážitků našich 
známých autokrosových jezdců. 
Vstupné 100 Korun
 

17.00 

20.00 

St
6

Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve 
Srebrenici. Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří 
hledají v „bezpečné zóně" OSN útočiště před srbskou 
armádou. Pár hodin od míst, kde s oblibou trávíme letní 
dovolené, se schyluje k největší evropské tragédii od konce 
druhé světové války. Při vyjednáváních si Aida postupně 
uvědomuje vážnost situace. Film je nominovaný na Oscara za 
nejlepší zahraniční film. 

Quo vadis, Aida?

17.30 
20.00 

Drama, Bosna a Hercegovina,Rakousko, Rumunsko,Nizozemsko,  
Německo, Polsko,Francie, Norsko,Turecko, 2020, 101 min
Režie: Jasmila Žbanić
Hrají: Jasna Đuričić, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, 
Nevhodný mládeži do 15 let, Vstupné 115 Korun

13.5.

6.5.

 Marian Jelínek - beseda19.5.

 Václav Koubek - koncert19.5.
Filmy- Betlémské světlo / Vyšehrad


	Stránky 1

