L I S T O P A D
S0 Spolu

5

17.30

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě a
bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém
těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život.
Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu
nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před
ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma
měla myslet víc na sebe… a taky na ni. A tak se rozhodne udělat
krok, po kterém už nikdo z nich nebude takový, jaký byl.
Tragikomedie Spolu nabízí pohled do chodu rodiny, kde se láska
nerozdává rovnoměrně a kde není zvykem svěřovat se a mluvit
otevřeně o problémech. Přesto nejde o těžké drama, ale o film,
který i v dramatických situacích dokáže najít humor a naději.
Drama, Česko, 2022, 120 min
Režie: Martin Müller, David Laňka
Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová, Marek
Němec, Václav Kopta,
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

S0 Top Gun: Maverick

5

20.00

Po více než třiceti letech služby je špičkový námořní pilot Pete
„Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) tam, kam patří a jako odvážný
testovací pilot posouvá hranice. Přesto musí Maverick čelit
duchům své minulosti, když se vrací do programu TOPGUN, aby
vycvičil skupinu elitních absolventů a tváří v tvář se střetne s
poručíkem Bradshawem (Miles Teller), synem svého bývalého
navigátora "Goose". Hořké soupeření vzplane, když se piloti
připravují na speciální misi, která bude vyžadovat nejvyšší oběti
od těch, kteří na ni byli vybráni.
Akční / Drama/ USA, 2022, 131 min
Režie: Joseph Kosinski
Hrají: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer,
Mládeži přístupný , Vstupné 125 Korun

Pá Good Old Czechs

11
19.00

Příběh českých letců RAF a jejich cesta z okupovaného
Československa, přes Francii, bitvu o Británii a východní frontu
zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedinečným způsobem
vystavěný pouze na dobových archivních záběrech skrze osobní
zkušenost a vyprávění obou letců umožňuje divákům prožít
dějinné události i chvíle válečného života a vidět je očima obou
hrdinů, jako by se odehrávaly tady a teď. Premiéra 15.9. 2022
Dokumentární / Česko / Slovensko, 2022, 83 min
Režie: Tomáš Bojar / Scénář: Tomáš Bojar, Marek Šindelka

Vstupné ZDARMA s finanční podporou města Nová Paka a
úvodním slovem Radima Karla.

So

Koncert: 20.00

12 Honza Křížek
& Akustik trio

Zakladatel Walk Choc Ice, který později hrál a spolupracoval s Blue
Effect, Koller Bandem, Annou K., Meky Žbirkou nebo Ivanem Králem.
Honza se svou kapelou představí průřez svojí bohatou hudební
kariérou v akustickém podání. Dojde na vybrané písně z repertoáru
„Walk Choc Ice“, hit „Rejdit“ chybět samozřejmě nebude, stejně jako
Slunečný hrob a Rosenka z repertoáru Blue Effect. Těšit se můžete
také na písničky z jeho současné tvorby.
V tomto akustickém setu, který je zcela výjimečný svou intimnější
atmosférou, dojde také na vybrané cover verze, jako např. Variace na
renesanční téma od Vladimíra Mišíka, Dancing Barefoot od Patti Smith
a Ivana Krále, nebo skladbu Bratříčku z repertoáru Karla Kryla, kterou
Honza zazpíval v roce 2018 na zaplněném Václavském náměstí v
Praze.
Koncert na půdě restaurace Novopacké sklepy. Vstupné 280 Korun

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

Dětský filmový festival 16.- 19.11.
Pořadatel MKS Nová Paka

St Velký červený pes Clifford

16

17.00

Nejlepší přítel člověka? Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé,
roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský
hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro
tři metry. V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický.
Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie
Velký červený pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské
knížky Normana Birdwella.
Animovaný / Rodinný / Komedie / Dobrodružný
USA, 2021, 96 min Vstupné 60 Korun

Čt O vánoční hvězdě

17

17.00

Učitel Václav (V. Kotek) se chodí každý večer dívat na
princeznu (L. Brill), jak bruslí na zamrzlém jezeře, ale ani sám
sobě nepřizná, že je do ní zamilovaný. Jednoho dne se u něj
doma objeví hvězda Denička (T. Ramba Voříšková), snoubenka
zářivého Siria (O. Sokol), kterou na zem srazila žárlivá Proxima
(A. Geislerová). Každá hvězda na zemi vyhasíná, síly jí ale může
dodat čistá, nesobecká láska. Když Denička zjistí, že Václav
miluje princeznu, rozhodne se pomoci jejich lásce a tím
zachránit i sebe.
Česká filmová pohádka .
Hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Leonie Brill, Aňa Geislerová,
Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Zlata Adamovská,
Vstupné 60 Korun

Pá Tajemství staré bambitky 2

18

17.00

Pohádka,Fantasy, Komedie, Česko, 2020, 115 min
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Jan Révai,
Simona Zmrzlá, Roman Zach, Veronika Freimanová
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby,
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v
den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá
ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Vstupné 100 Korun

So Dětský bijásek

19

15.00

So

19
19.00

Pásmo pohádek pro děti, ve kterém dětem promítáme starší i
nové animované filmy a pohádky.
Vstupné 50 Korun

Daniel Polman
Race Across America- beseda + film
V roce 2019 dokončil jako třetí Čech a 339. účastník v historii závod
Race Across America (38. ročník), nejtěžší silniční ultramaraton na
světě (4.960 km napříč USA). Časem 10 d, 19 h a 49 min a 4. místem v
kategorii muži sólo (do 50 let).
Zážitky z tohoto závodu a všeho kolem něj Danda popsal ve své
knize DREAAM a opět zavzpomíná v novopackém kině.
Vstupné dobrovolné.

Program, info: Facebook

Kino Nová Paka

