ČERVENEC A SRPEN 2019

Červenec
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
ART KINO

2. úterý
YESTERDAY
20.00 hod. Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy
britského filmu, oscarový režisér Boyle a scenárista komedií Curtis, natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce.
Režie: D. Boyle, hrají: H. Patel, L. James, ad.
Komedie, hudební, VB, 2019. Délka 117 minut – titulky – přístupno – vstupné 130 Kč.
3. středa ALADIN
17.30 hod. Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné princezně Jasmíně a džinovi, který je dost
možná klíčem k jejich budoucnosti.
4. čtvrtek Režie: G. Ritchie, hrají: M. Massoud, N. Scott, ad.
17.30 hod. Rodinný, dobrodružný, USA, 2019. Délka 128 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
ART KINO

9. úterý
NEVIDITELNÉ
20.00 hod. Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na předměstí francouzského města
snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, nevzdávají se a
berou situaci do vlastních rukou.
Režie: L. - J. Petit, hrají: F. Bouyahmed, A. Lamy, ad.
Komedie, Francie, 2018. Délka 102 minut – titulky – nevhodné do 12 let – vstupné 100 Kč.
VE STŘEDU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
VE ČTVRTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

10. středa SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA /3D/
17.00 hod. Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Plán nechat na
pár týdnů superhrdinství a užívat si, vezme brzy za své.
11. čtvrtek Režie: J. Watts, hrají: T. Holland, J. Batalon, ad.
17.00 hod. Akční, fantasy, USA, 2019. Délka 142 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 130 Kč, děti do 15 let
110 Kč. Pro formát 3D 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
10. středa MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
20.00 hod. Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války s hordami zombie vylézajících z hrobů.
11. čtvrtek Režie: J. Jarmusch, hrají: A. Driver, Ch. Sevigny, ad.
20.00 hod. Horor, USA, Švédsko, 2019. Délka 105 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
13. sobota SPOLUJÍZDA
20.00 hod. Když krotký řidič Uberu nabere do svého auta dalšího zákazníka, rozezleného inkognito policajta, který je na stopě
brutálního vraha, čeká ho šílená jízda, během které si musí zachovat zdravý rozum a pětihvězdičkové hodnocení.
14. neděle Režie: M. Dowse, hrají: K. Nanjiani, D. Bautista, ad.
20.00 hod. Akční, komedie, USA, 2019. Délka 100 minut – titulky - přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
ART KINO

16. úterý UZLY A POMERANČE
20.00 hod. Snímek o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o
dospívání. Velkou roli hrají koně. Koně jako sny, jako vyjádření touhy po nespoutanosti, jako láska i jako smutek.
Režie: I. Pokorný, hrají: S. Majer, T. Dalecký, ad.
Drama, romantický, ČR, Německo, Slovensko, 2019. Délka 92 minut – přístupno – vstupné 120 Kč.
18. čtvrtek RODIČE NA TAHU
20.00 hod. Frank a Nancy jsou manželský pár s domem, naleštěným autem a s dcerou, kterou právě zanechali v prvním ročníku na
univerzitní koleji. Do jejich výbavy spokojeného života patří i to, že si občas přihnou. Když ale začnou trable zachovávají si
noblesu a soudržnost a vymýšlejí, jak se z problémů dostat.
19. pátek Režie: F. Wolf, hrají: S. Hayek, A. Baldwin, ad.
20.00 hod. Komedie, USA, 2019. Délka 97 minut – titulky - nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.
V SOBOTU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

20. sobota LVÍ KRÁL /3D/
17.30 hod. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z
něho radují. Scar, původní následník trůnu, spřádá temné plány. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba dospět a stát se
tím, kým je mu souzeno být.
21. neděle Režie: Jon Favreau.
17.30 hod. Animovaný, dobrodružný, USA, 2019. Délka 109 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 130 Kč, děti
do 15 let 110 Kč. Pro formát 3D 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
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20. sobota KOŘIST
20.00 hod. Když na malé floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože chce najít
ztraceného otce. Nalezne ho těžce zraněného ve sklepě jejich domu. Než ho stačí zachránit, ocitne se i ona v nesnázích. Se
stoupající vodou připlavou i nezvaní hladoví návštěvníci.
21. neděle Režie: A. Aja, hrají: K. Scodelario, B. Pepper, ad.
20.00 hod. Horor, thriller, USA, 2019. Délka 87 minut – titulky - přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
ART KINO

23. úterý ROCKETMAN
20.00 hod. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John
vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl
vyprávět.
Režie: D. Fletcher, hrají: T. Egerton, J. Bell, ad.
Životopisný, hudební, USA, VB, 2019. Délka 121 minut – titulky - nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.
25. čtvrtek ŽENY V BĚHU
20.00 hod. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maratón!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než
42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce.
26. pátek Režie: M. Horský, hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, ad.
20.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 93 minut – přístupno – vstupné 110 Kč.
27. sobota V OBLACÍCH
17.30 hod. Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem
bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou však skončí v moři a musí si vyslechnout posměšky od
ostatních. Ale není co se divit, na mořského racka je opravdu neobvykle malý.
28. neděle Režie: Ch. Haas, A. Block.
17.30 hod. Rodinný, animovaný, SRN, 2019. Délka 88 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 110 Kč.
27. sobota SRÁŽKA S LÁSKOU
20.00 hod. Fred v roli novináře, který zjistí, že jeho bývalá chůva, do které byl jako prcek platonicky zamilovaný, má sakra důležitou
pozici v Bílém domě a on se toho rozhodne využít. Ovšem ne k práci, ale k tomu, aby s ní mohl začít randit.
28. neděle Režie: J. Levine, hrají: Ch. Theron, S. Rogen, ad.
20.00 hod. Komedie, romantický, USA, 2019. Délka 125 minut – titulky - přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.

Srpen
ART KINO

13. úterý BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
20.00 hod. Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět.
Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.
Režie: F. D. Fitz, hrají: F. D. Fitz, M. Schweighöfer, ad.
Komedie, SRN, 2018. Délka 111 minut – mluveno česky – nevhodné do 12 let – vstupné 100 Kč.
VE STŘEDU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
VE ČTVRTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

14. středa TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK /3D/
17.30 hod. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“,
otevře se mu a jeho kamarádům docela nový velký svět.
15. čtvrtek Režie: J. Cooley.
17.30 hod. Animovaný, rodinný, USA, 2019. Délka 99 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 130 Kč, děti do 15
let 110 Kč. Pro formát 3D 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
14. středa DĚTSKÁ HRA
20.00 hod. Andy dostane k narozeninám úžasnou hračku. Nejnovější výkřik technologií, funkcemi a možnostmi nabušenou panenku,
která umí cokoliv. Už to ale není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Je roztomilá a dětem přináší nadšení a štěstí, ale
Andymu s maminkou ještě něco navíc - hrůzu, děs a strach o život.
15. čtvrtek Režie: L. Klevberg, hrají: A. Plaza, M. Hamill, ad.
20.00 hod. Horor, USA, 2019. Délka 88 minut – titulky - přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
17. sobota TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17.30 hod. V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí kamarádi, když jsou sami doma. Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou,
když skončí v rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.
18. neděle Režie: Ch. Renaud, J. del Val.
17.30 hod. Animovaný, USA, 2019. Délka 86 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
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17. sobota LÉTO S GENTLEMANEM
20.00 hod. Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství
sklouzlo do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ale, ve vesnici objeví elegantní a šarmantní gentleman Artur.
18. neděle Režie: J. Adamec, hrají: J. Hanzlík, A. Antalová, ad.
20.00 hod. Romantická komedie, ČR, 2018. Délka 98 minut – přístupno – vstupné 100 Kč.
ART KINO

20. úterý IBIZA
20.00 hod. Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby
si na svou stranu získal děti Carole. Navrhne proto jejímu synovi, že pokud udělá maturitu, může vybrat dovolenou.
Režie: A. Lemort, hrají:Ch. Clavier, M. Seigner, ad.
Komedie, Francie, 2019. Délka 86 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 100 Kč.
21. středa RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
20.00 hod. Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací
jako Luke Hobbs a Deckard Shaw ve filmové akci Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.
22. čtvrtek Režie: D. Leitch, hrají: D. Johnson, J. Statham, ad.
20.00 hod. Akční, USA, 2019. Titulky - přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
24. sobota WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
17.30 hod. Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při průletu asteroidy dojde k poškození jejich kosmické lodi. Záchranné kapsle
ale celou rodinu rozdělí a Willy se tak nedopatřením vydává úplně opačným směrem než rodiče. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka - robota Bucka.
25. neděle Režie: E. Tosti.
17.30 hod. Animovaný, Francie, 2019. Délka 90 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
24 sobota V LÁSCE A VÁLCE
20.00 hod. Po třech letech strávených v zákopech první světové války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine a synu Karlovi.
Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. Navíc se musí vrátit na frontu.
25. neděle Režie: K. Torsting, hrají: S. Jessen, R. Mynster, ad.
20.00 hod. Romantické drama, Dánsko, SRN, ČR, 2018. Délka 135 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.
ART KINO

27. úterý SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
20.00 hod. Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu, okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě
týž den opustit Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který ji k Danielovi přitahuje. Ten je však pevně přesvědčen, že jejich
setkání nebylo náhodné, a že jsou si navzájem předurčeni.
Režie: Ry Russo - Young, hrají: Y. Shahidi, Ch. Melton, ad.
Romantický, USA, 2019. Délka 94 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 110 Kč.
28. středa HODINÁŘŮV UČEŇ
17.30 hod. Pohádka o hrátkách osudu, který zastupují „tři sudičky“: bratři Rodovoj a jejich sestra Lichoradka. Příběh o lásce,
hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a odvaze hodinářského učně Urbana, který musí překonat mnohé nástrahy a
zachránit svou milovanou Lauru.
29. čtvrtek Režie: J. Rudolfová, hrají: V. Preiss, D. Droppová, ad.
17.30 hod. Pohádka, ČR, SR, 2019. Přístupno – vstupné 120 Kč.
30. pátek
17.30 hod.
31. sobota PŘES PRSTY
20.00 hod. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají
tikat biologocké hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe,
zvlášť když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy.
1. neděle Režie: P. Kolečko, hrají: P. Hřebíčková, D. Nesvačilová, ad.
20.00 hod. Komedie, sportovní, ČR, 2019. Přístupno - vstupné 130 Kč.

