Ř Í J E N
Beseda

St

Lenka Bradáčová
05 beseda
s vrchní státní zástupkyní

18.00

17.30

15

13.00

O právu a justici s držitelkou ceny Právník roku 2016 v oboru
trestního práva, která dozorovala řadu mediálně
sledovaných trestních kauz.
V novopackém kině. Vstupné 150 Korun

Jan Žižka
So Historický
/ Akční / Drama/Česko, 2022, 125 min

08

So Vyhlášení fotografické soutěže

Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger,
Nepřístupný do 15ti let. Vstupné 125 Korun
Děj filmu se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí,
ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba
o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale
především velmi silný příběh, který člověka vede až do konce.
Film je nejdražším filmem, který byl v České republice natočen,
s rozpočtem zhruba půl miliardy korun českých.

Indián
So Komedie/Česko
/ Slovensko / Polsko, 2022, 94 min

15

17.30

So Banger
Drama / Komedie/Česko, 2022, 105 min

08

20.00

Režie: Adam Sedlák
Hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová, Jan Révai,
Nepřístupný do 15ti let. Vstupné 125 Korun

Po minimalistickém dramatu Domestik přichází Adam Sedlák se
zběsilou adrenalinovou jízdou noční Prahou, plnou rapu a drog.
Film natočený výhradně na iPhone nabízí sondu do života
současné mládeže a přináší dosud nejvýraznější roli Adama
Mišíka.

Út

Pá

Robert Záruba- šéfkomentátor Redakce sportu ČT, autor knih
"Přepište dějiny!" o olympijském vítězství v Naganu a "Chytám
svůj život" o Dominiku Haškovi.
Je znám svým zápalem a autenticitou stylu komentování.
Také legendárními hlášky a precizní přípravou pro
komentování. Vede si vlastní kartotéku hráčů, indexy zápasů
a rozsáhlé statistiky.
V novopackém kině. Vstupné 150 Korun

koncert:

Harries & Band
14 PíšíJames
o něm světové magazíny, v Čechách jeho hity hrají rádia
20.00

Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Karel Roden, Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj
Kemka, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová,
Mládeži přístupný. Vstupné 125 Korun
Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného
finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého
vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka.
Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. Jeho život je
plný lží a přetvářky a jeho hlavním smyslem jsou peníze.
Při jeho obchodní cestě z Ameriky letadlo přelétá nad hřbitovem,
kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána
narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tenhle
duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách rozhodně velmi
odlišné představy. Mezi Ondřejem a duchem začíná neúprosný,
divoký souboj plný situační komiky.

So Jan Žižka

15

20.00

Historický / Akční / Drama/Česko, 2022, 125 min
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger,
Nepřístupný do 15ti let. Vstupné 125 Korun

Beseda

Robert Záruba
11 beseda
se sportovním komentátorem
18.00

V sobotu 15.10. od 13.00 proběhne v novopackém kině slavnostní
vyhlášení 5. ročníku Fotografické soutěže pro děti a mládež
HOKUS FOKUS 2022, doplněné komentovanou prezentací nejlépe
hodnocených fotografií ve dvou věkových a čtyřech
tematických kategoriích. Přijďte se podívat na výstavu vítězných
fotografií a poslechnout si komentáře odborné poroty k vybraným
fotkám a fotografování vůbec! Vstupné zdarma

napříč žánry, má milióny přehrání na Spotify. James Harries je
oblíbený britský písničkář žijící v Čechách. Písně Superstition,
Salvation, Lights se držely na prvních příčkách hitparád!
Aktuální singl Slow Mover není výjimkou. Přes rádiové
úspěchy si Harries stále drží svou linii písničkáře se strhujícím
živým projevem. Jeho koncerty jsou jedinečným zážitkem
plným emocí. Ať už jsou jeho silné melodie melancholické
nebo plné hravosti a euforie, vždy má naléhavost Harriesova
hlasu pořádnou dávku charismatu. Pobíhá po pódiu, srší
vtipem, vypráví historky, které se člověku dostanou pod kůži a
umí natlačit slzy do očí nebo vás rozesmát. Nyní vyráží tento
britský sympaťák sólově i s kapelou na česká pódia se
zastávkou v Nové Pace na Půdě.

Lomnická 76, Nová Paka / E-mal: kinopaka@seznam.cz

22

S0 Planeta Praha

29

19.00

Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta
Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle
hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé,
jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky
nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Vydejte se
na vzrušující výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších
zvířecích hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli.
Dokumentární, Česko, 2022, 85 min
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Program, info: Facebook

Kino Nová Paka

