ZÁŘÍ 2019
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
1. neděle PŘES PRSTY
20.00 hod. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologické hodiny a chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe, zvlášť když se jim podařilo
kvalifikovat na mistrovství Evropy.
Režie: P. Kolečko, hrají: P. Hřebíčková, D. Nesvačilová, ad.
Komedie, sportovní, ČR, 2019. Přístupno - vstupné 130 Kč.
ART KINO
3. úterý
DIEGO MARADONA
19.00 hod. Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým
blízkým i stovkám milionů fanoušků. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát. Zničující spirála se roztáčí. Strhující portrét jedné
z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností sestavený z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.
Režie: A. Kapadia, hrají: D. Maradona, ad.
Dokumentární, sportovní, VB, 2019. Délka 130 minut – titulky – nevhodné od 12 let - vstupné 100 Kč.
4. středa KRVAVÁ NEVĚSTA
19.00 hod. Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici. Každý
nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru. Tu však nemusí přežít.
5. čtvrtek Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. Gillett, hrají: S. Weaving, A. MacDowell, ad.
19.00 hod. Horor, thriller, USA, 2019. Délka 96 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
V SOBOTU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

7. sobota ANGRY BIRDS VE FILMU 2 /3D/
16.30 hod. Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při, ale když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, spojí síly a vydávají se na misi, jejímž cílem je zachránit jejich domovy.
8. neděle Režie: T. Van Orman.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2019. Délka 97 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.
7. sobota TO KAPITOLA 2
19.00 hod. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném
městě Derry, ale svolává ostatní členy klubu domů. A i když jsou všichni poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí
znovu čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.
8. neděle Režie: A. Muschietti, hrají: J. McAvoy, J. Chastain, ad.
19.00 hod. Horor, thriller, USA, 2019. Délka 168 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

10. úterý BÍLÝ BÍLÝ DEN
19.00 hod. V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že
jeho milovaná vedla ještě jiný život. Byla mu nevěrná? Nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím
napětím mění v posedlost, která ohrozí nejen jeho, ale i jeho blízké.
Režie: H. Palmason, hrají: I. Sigurðsson, Í. Mekkín Hlynsdóttir, ad.
Drama, Island, 2019. Délka 109 minut – titulky - přístupno od 15 let - vstupné 100 Kč.
11. středa TENKRÁT V HOLLYWOODU
19.00 hod. Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou: bývalá
12. čtvrtek westernová hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth. Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky
19.00 hod. herečky Sharon, která je zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým vrahem.
13. pátek Režie: Q. Tarantino, hrají: L. DiCaprio, B. Pitt, ad.
19.00 hod. Drama, USA, 2019. Délka 159 minut – titulky - přístupno od 15 let - vstupné 110 Kč.
14. sobota TLAPKOVÁ PATROLA
16.30 hod. Tlapková patrola má vždy správný směr a vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset
poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném místě, pokusí se přijít na kloub tomu, co trápí krávu Bettinu
nebo zachránit auto uvězněné na rozbitém mostě. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru a do akce!
15. neděle Režie: Ch. E. Bastien.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2018. Délka 66 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 110 Kč.
14. sobota PANSTVÍ DOWNTON
19.00 hod. Velkolepé finále ságy rodiny Crawleyových, kteří obývají rozlehlé panství v srdci Anglie. Intriky, láska, konflikty a jeden velký
den spojený s návštěvou anglického krále. Příběh z počátku 20. století.
15. neděle Režie: M. Engler, hrají: A. Leech, H. Bonneville, ad.
19.00 hod. Drama, VB, 2019. Délka 117 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.

ZÁŘÍ 2019
ART KINO

17. úterý PAVAROTTI
19.00 hod. Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. Pavarotti přiblížil operu
nejširšímu publiku, z chudého italského chlapce se stal v podstatě mezinárodní rockovou hvězdou.
Režie: R. Howard, hrají: L. Pavarotti, ad.
Dokument, životopisný, VB, USA, 2019. Délka 114 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

18. středa SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA /3D/
17.30 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.
19. čtvrtek Režie: J. Watts, hrají: T. Holland, J. Batalon, ad.
17.30 hod. Akční, fantasy, USA, 2019. Délka 142 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 100 Kč. Pro formát 3D 130
Kč.
20. pátek ROMÁN PRO POKROČILÉ
19.00 hod. Šaramantní světák Rudolf se po rozvodu musí přestěhovat z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní
21. sobota se svým prostopášným bratrem Arnoštem. Rudolf je z nastalé situace “mírně” rozladěn a zmítá se mezi odhodláním
19.00 hod. usadit se v klidném monogamním vztahu a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. Navíc se
musejí oba pánové vypořádat s protivnou majitelkou sousedního hotelu.
22. neděle Režie: Z. Marinová, hrají: M. Vašut, M. Etzler, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 95 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
21. sobota PSÍ KUSY
16.30 hod. Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který neví nic o skutečném světě. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý
den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot bezpečného domova, kde pozná svět, který si neuměl ani ve snu představit.
22. neděle Režie: K. Johnson.
16.30 hod. Animovaný, Kanada, 2019. Délka 87 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
ART KINO

24. úterý LETNÍ HOKEJ
19.00 hod. V létě 2017 se mladí hokejisté z královéhradeckého Náchoda vypravili do dalekého Maroka, kde je čekal rozhodně
nejzábavnější tréninkový kemp jejich dosavadní kariéry. Nepřijeli sem totiž jenom hrát hokej, ale hlavně se zblízka seznámit s
místními lidmi a jejich způsobem života. O několik měsíců později zase hokejisté z Maroka zamířili do ČR. Výsledkem je živý
dialog dvou rozdílných kultur.
Režie: T. Bojar, R. Kohoutová.
Dokumentární, komedie, sportovní, ČR, 2019. Délka 75 minut – přístupno - vstupné 100 Kč.
25. středa RAMBO: POSLEDNÍ KREV
19.00 hod. Akční ikona John Rambo se vrací. Krvavě, naposledy, osudově uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy
akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde začal. Doma v Americe. Ještě jedna bitva!
26. čtvrtek Režie: A. Grunberg, hrají: S. Stallone, P. Vega, ad.
19.00 hod. Akční, USA, 2019. Délka ??? minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
27. pátek LVÍ KRÁL
16.30 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.
29. neděle Režie: Jon Favreau.
16.30 hod. Animovaný, dobrodružný, USA, 2019. Délka 118 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
27. pátek NÁRODNÍ TŘÍDA
19.00 hod. Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak
než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Kumpáni z hospody mu přezdívají
„národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy
Jaroslava Rudiše.
29. neděle Režie: Š. Altrichter, hrají: H. Čermák, K. Janečková, ad.
19.00 hod. Drama, ČR, SRN, 2019. Délka 91 minut – přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.

