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Můj otec Antonín Kratochvíl
So Čtyřikrát
World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney
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nebo Depp, ale i válka... Napínavý životní příběh světově
uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla,
zakládajícího člena legendární fotografické agentury Sedm
(VII Photo Agency). Pátrání po jeho minulosti ukazuje
dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti.
Dokumentární/ Česko, 2020, 84 min
Režie: Andrea Sedláčková
Kamera: Jan Baset Střítežský, David Cysař
Hrají: Antonín Kratochvíl, Michael Kratochvíl
Mládeži přístupný, vstupné 95 Korun

Modelář
So Příběh
dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu
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dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy
přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o
velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a
vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se
právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním
angažmá v nápravě světa. Když se však jeden z hrdinů
rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve
firmě se začne komplikovat.
Drama / Thriller / Psychologický/ Česko, 2020, 110 min
Režie, scénář: Petr Zelenka
Hrají: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana
Fialová, Richard Stanke,
Mládeži přístupný, vstupné 95 Korun
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Lomnická 76, Nová Paka / E-mal: kinopaka@seznam.cz

autorské čtení a beseda se spisovatelem a cestovatelem
Josefem Formánkem o pralese, šamanech, pití i nepití,
okamžiku rozhodnutí, víře a laskavosti.
Knihy: Prsatý muž a zloděj příběhů, Mluviti pravdu,
Úsměvy smutných mužů atd.
Vstupné 100 Korun, vstupenky již v předprodeji

Šarlatán
So Strhující
životopisné drama výjimečného muže obdařeného
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léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností
politického i kulturního života.
Životopisný/Drama/Česko/Irsko/Polsko Slovensko/2020/118 min
Režie: Agnieszka Holland
Scénář: Marek Epstein

Schodcross 2020
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9. ročník dětského "adrenalinového" závodu Schodcross
ve výběhu klášterních schodů v Nové Pace.

14.00 Pro ročníky 2015 – 2005

akce se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno.
místo: klášterní schody Nová Paka

startovné zdarma.

koncert

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.

Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek
Bernard – Vandráci vagamundos – tři měsíce vandrovali
po střední Americe. Vybavili se kamerami, foťáky a
dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a
zažít i nečekané. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili
do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes
varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El
Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a
obrovské Mexiko.
Vstupné 290 Korun

cesty vnější a vnitřní
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Luboš Andršt, Jan Hrubý

Vandráci Vagamundos
Honza Révai, Pavel Liška

25 Josef Formánek

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.

textů, básní a jiných sdělení Davida Vávry za
hudebního doprovodu klavíristy a skladatele Davida
Nolla.
Vstupné 150 korun

cestovatelská přednáška

Pá beseda
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Nechte se př

18 Michal Prokop
20:00
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ekvapit

Film-Bez záruky

David Vávra & David Noll
Čt divadelně
poezicky hudební večer plný improvizací,
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Připravujeme říjen
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Javier Vargas /ESP &
John Byron Jagger /ENG
Dvorní kytarista Carlose Santany a synovec
Micka Jaggera z Rolling Stones /zpěv/ za
doprovodu blues-rockové skupiny Javiera
Vargase v rockovém setu plném světových
hitů jejich domovských superskupin.
Na půdě restaurace, počet míst omezen.

Pouze 5 koncertů v ČR
Program, info: Facebook

Kino Nová Paka

