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Film-Bez záruky Nechte se překvapit
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koncert:

James Harries  & Band
Pá

14

20.00 

Píší o něm světové magazíny, v Čechách jeho hity hrají rádia 
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.

Kamil Holán je aktuálně jedním z nejlepších českých 
motocyklových závodníků na přírodních okruzích. Dokumentární 
portrét vypráví příběh muže z obyčejných poměrů, který podlehl 
vášni rychlosti a podřídil jí svůj život i tělo.Plná šest znamená 
moment, kdy motocykl dosáhne svého limitu a jede na šestý 
stupeň maximální rychlostí. Znamená vítězství nasednout na 
motorku a rozpálit to naplno? Pohled do každodennosti 
extrémního závodníka odkrývá sílu nečekaných podmínek 
úspěchu. Dokážeme pochopit, co vrcholový sportovec získává 
nasazováním života a co vyžaduje a přináší překonávání limitů?   
Premiéra  28.4. 2022

30

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

Karel Plíhal je držitelem ceny Anděl za nejlepší desku 
roku 2012 v kategorii Folk a country. Vzduchoprázdniny 
byly v recenzích jedním z nejlépe hodnocených 
českých alb vůbec .Jemná a hravá poetika, 
nehumpolácký humor a kytarové umění – to vše s 
typickými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy.
vstupenky již v předprodeji na internetu.

Karel Plíhal Pá
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20.00 

Dokumentární, Česko, 2022, 80 min
Režie: Markéta Ekrt Válková
Hrají: Marek Holeček
Přístupný,  vstupné 125 Korun

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

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

Filmové překvapení

Plná 6

 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.

Dokumentární, Česko, 2022, 80 min
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Tygři
Martin je jedním z nejslibnějších fotbalových talentů, jaké kdy 
Švédsko vidělo. V šestnácti se mu splní jeho celoživotní sen, když 
ho koupí jeden z nejprestižnějších italských klubů. Tento sen však 
přichází za velmi vysokou cenu, co se týče obětí, oddanosti, 
tlaku a – především – osamělosti. Martin se začíná ptát, zda je to 
vlastně život, po kterém toužil. Tygři jsou jízda na horské dráze 
na život a na smrt moderním fotbalovým průmyslem.  
Premiéra 4.8. 2022
Drama / Sportovní / Švédsko / Itálie / Dánsko, 116 min
Režie: Ronnie Sandahl
Hrají: Erik Enge, Alfred Enoch, Liv Mjönes, Frida Gustavsson,
Vstupné 125 Korun  / Nevhodný mládeži do 15 let. 
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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
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Střídavka

Komedie, Česko, 2022, 95 min
Režie: Vojtěch Moravec
Hudba: Eliáš Jeřábek, Ondřej Gregor Brzobohatý
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek 
Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská 
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Planeta Praha
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

20.00 

 Marian Jelínek - beseda19.5.

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

20.00 
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Film sleduje jeho pět pokusů o prvovýstup na náročnou horu 
Gašerbrum I v pákistánském pohoří Karákóram. Dívá se na ně 
očima Máry Holečka a zároveň očima lidí okolo něj, očima lidí, 
kteří čekají, zda se vrátí. Úspěšná totiž byla až pátá expedice a 
film sleduje i ty nepovedené a dokonce ty tragické. Během nich 
přišel díky omrzlinám o několik článků prstů na noze a také o 
kamaráda a spolulezce, jenž přímo před ním spadl z výšky tisíce 
metrů. Na pěti pokusech zdolat Gašerbrum I se tak ukazuje 
Holečkova schopnost řešit problémy i jeho pozitivní přístup k 
životu. Díky němu pak dokáže překonat věci, které by ostatní 
lidé překonávali jen stěží. Premiéra 19.5.2022 Vstupné 125 Korun

Komedie, Česko, 2022, 88 min  / Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva 
Holubová, Kristína Svarinská, Jiří Vyorálek, Halka Jeřábek Třešňáková, 

So
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Pouť krkonošská

17.30 

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

So
08

Jan Žižka
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Promlčeno
Krimi,Thriller,Česko, 2022, 95 min
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, 
 Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun 
Premiéra 28.4. 2022

Se svým akordeonem už poněkolikáté vystoupí Václav 
Koubek v restauraci Novopacké sklepy. Stále více 
uznávaný písničkář a také herec a literát prokázal, že 
časem zraje jak víno. V průřezu svou čtvrtstoletou tvorbou 
si s publikem doslova pohrával. Přitom se z hospodského 
písničkářství dávno dostal k amfiteátrům, velkým sálům a 
vystoupením v pořadech hvězd jako jsou Jiří Suchý či Hana 
Hegerová. předposlední CD natočil s irskou kapelou Hogs, 
odnoží věhlasných Pogues. Jeho působištěm se dokonce 
stalo Národní divadlo, kde učinkoval ve hře Fráni Šrámka 
Zvony. Koubkovo vystoupení lze chápat jako 
multižánrové. Prolínají se v něm písničky, vyprávění příhod 
či povídek i nenápadné herecké akce. 

Václav Koubek & kapelaPá
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Mára jde do nebe
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Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

Komedie, Akční, Česko, 2022, 110 min
Režie: Emil Křižka
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák,
 Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve 
zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou 
výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria 
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič 
tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie 
Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný herec oblastního 
divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se z�nich přátelé, 
nebo rivalové?   premiéra 26.5. 2022

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.

Beseda

Lenka Bradáčová
beseda s vrchní státní zástupkyní
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

Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských 
zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane 
jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít 
současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou 
jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý 
rozum. Život si ale většinou dělá, co chce... a co nečekáte.  
Vstupné 125 Korun
 Nevhodný mládeži do 12 let. Premiéra  4.8. 2022

 Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale dlouhodobě 
nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, ani s jejich rodinami, je to 
setkání plné přetvařování a společenských frází, které se dřív 
nebo později ukáží jako lživé. Co teprve, když se potkáte při té 
nejsmutnější události, která čeká každou rodinu?   
Vstupné 125 Korun

Hádkovi20.00 

Pá
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19.00 
Koncem léta roku 1833 vykonal Karel Hynek Mácha se svým 
přítelem Eduardem Hindlem pěší pouť z Prahy na Sněžku. Svým 
činem vetkl do české krajiny předobraz poutnické cesty s 
příběhem osobního hledání a vnitřní proměny.
Už po několik let se na sklonku srpna vydává historik umění Jiří 
Zemánek se svými přáteli na devítidenní pěší pouť ze středu Čech 
až na nejvyšší horu Čech, Sněžku. Toto putování je připomínkou 
míst, kterými na své cestě do Krkonoš procházel Karel Hynek 
Mácha.
Filmová projekce za účasti tvůrců a protagonistů. 
Dokumentární, Česko, 2020, 82 min   Vstupné 100 Korun
Režie: Karel Čtveráček 

Velké Máchovské putování

Literární výlet do obce BrdoSo
17

9.00
ráno 

V sobotu 17. září si vyšlápneme na Literární výlet se 
spisovatelem, performerem a rodákem z Nové Paky  Jaromírem 
Typltem do obce Brdo – rodiště básníka Josefa Kocourka.
 Sraz je v 9 hodin před kinem, půjdeme po červené značce 4 km 
tam a 4 km zpět, celkem 8 km,  návrat do Paky cca ve 13 hodin.

s Jaromírem Typltem 

19.00 

St
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Ghost Dog - cesta Samuraje
Nelítostný k protivníkovi, laskavý k dětem a zvířatům. Ghost Dog 
(Forest Whitaker) je nájemný vrah řídící se kodexem japonských 
samurajů. Svůj ledový klid ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako 
varování zahubí jeho milované holuby. A to nelze nechat bez 
pomsty... Král nezávislého filmu Jim Jarmusch pojal žánr 
gangsterky po svém a na konci 90. let přišel s dnes už kultovním 
snímkem, svěže kombinujícím východní filozofii, mafii a hip 
hopový soundtrack od RZA, člena legendárního Wu-Tang Clanu. 
Zenový ale zároveň zábavný film z podsvětí velkoměsta. 
Akční/Drama/Krimi/Thriller/USA/Francie/Německo,116 min
Režie/ scénář: Jim Jarmusch
Hrají: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman, Dennis Liu, 
Vstupné 125 Korun  /  Nevhodný mládeži do 15 let. 

Střídavka
Komedie, Česko, 2022, 88 min  / Režie: Petr Nikolaev

17.30 

20.00 
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9 ročník dětského "adrenalinového" závodu Schodcross ve 
výběhu klášterních schodů v Nové Pace. 

Pro ročníky  2007/2017 
akce se koná za každého počasí,  občerstvení zajištěno. 
startovné zdarma.

9Schodcross 2022

19.00 

20.00 

So
Drama / Komedie/Česko, 2022, 105 min
Režie: Adam Sedlák
Hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová,  Jan Révai, 
Nepřístupný do 15ti let. Vstupné 125 Korun
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08

Banger

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.

St
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18.00 

Beseda

Robert Záruba
beseda se sportovním komentátorem
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

Út
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Vyhlášení fotografické soutěže
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Jan Žižka
Historický / Akční / Drama/Česko, 2022, 125 min
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, 
Nepřístupný do 15ti let. Vstupné 125 Korun20.00 

So
Komedie/Česko / Slovensko / Polsko, 2022, 94 min
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Karel Roden, Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj 
Kemka, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová,
Mládeži přístupný. Vstupné 125 Korun

So
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Indián

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.
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Planeta Praha
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
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