ŘÍJEN 2019
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
ART KINO
1. úterý
NABARVENÉ PTÁČE
19.00 hod. Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.
Režie: V. Marhoul, hrají: P. Kotlár, U. Kier, ad.
Drama, ČR, SR a Ukrajina, 2019. Délka 169 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
2. středa ZLATOKOPKY
19.00 hod. Ramona vede tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
3. čtvrtek Režie: L. Scafaria, hrají: J. Stiles, J. Lopez, ad.
19.00 hod. Drama, krimi, USA, 2019. Délka 110 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
5. sobota PRINC KRASOŇ
16.30 hod. Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl malý chlapec,
zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu, musí najít
pravou lásku.
6. neděle Režie: R. Venokur.
16.30 hod. Animovaný, Kanada, 2018. Délka 90 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 110 Kč.
5. sobota PŘES PRSTY
19.00 hod. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologické 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.
6. neděle Režie: P. Kolečko, hrají: P. Hřebíčková, D. Nesvačilová, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 101 minut - nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

8. úterý STEHY
19.00 hod. Ana žije zdánlivě poklidný život švadleny a matky dospělé dcery. Hluboko uvnitř ji ale sžírá traumatický zážitek. Před dvaceti lety ji
bylo okamžitě po porodu oznámeno, že její dítě zemřelo. Ana tomu ale odmítá uvěřit. Režie: M. Terzič, hrají: S. Bogdanovič, J.
Stojiljkovič, ad. Drama, Srbsko, 2019. Délka 97 minut – titulky - přístupno - vstupné 100 Kč.
9. středa AD ASTRA
19.00 hod. 22. století. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity
obíhají kolem Neptunu. Na Zemi se staví nová babylónská věž. Je to anténa, jejíž konec dosahuje až do vesmírného prostoru a která má
sloužit k pátrání po vyspělém mimozemském životě.
10. čtvrtek Režie: J. Gray, hrají: B. Pitt, L. Tyler, ad.
19.00 hod. Sci-fi, thriller, USA, 2019. Délka 123 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
12. sobota OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
16.30 hod. Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny galaktické velikosti
jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného Shauna. Ten se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi zachránit
malou návštěvnici před ďábelskou vládní organizací.
13. neděle Režie: W. Becher.
16.30 hod. Animovaný, USA, VB, Francie 2019. Délka 87 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
12. sobota PRAŽSKÉ ORGIE
19.00 hod. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí v polovině 70. let do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na
své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky. Zuckermanova pražská
návštěva, plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí.
13. neděle Režie: I. Pavlásková, hrají: J. Chernick, P. Kříž, ad.
19.00 hod. Drama, komedie, ČR, 2019. Délka 112 minut – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

15. úterý JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
19.00 hod. Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil v průběhu šedesáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými a
divadelními texty obohatil s nevídanou působivostí nejen český jazyk, ale i naše kulturní bohatství. V průběhu šedesáti let uvedl v
Semaforu 100 her, napsal texty k 1400 písním a složil hudbu k 500 songům.
Režie: O. Sommerová, hrají: J. Suchý, J. Molavcová, ad.
Dokument, ČR, SR, 2019. Délka 102 minut – přístupno - vstupné 120 Kč.

SLAVNOSTNÍ PŘEDPREMIÉRA ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU
16. středa V ZAJETÍ SÍTĚ
17.00 hod. Hanka je mladá ambiciózní novinářka, která se nebojí ničeho. Proto, aby získala nejlepší materiály pro svou práci, je schopna využít
každé situace. Jedna taková situace nastane, když ve městě začnou mizet mladé dívky. Hanka, coby investigativní novinářka se začne
případem zabývat a ten se jí málem stane osudným.
19.30 hod. Režie: M. Krátký, hrají: J. Mádle, R. Jungová, ad.
Drama, ČR, 2019. Délka 90 minut – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
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17. čtvrtek BLÍŽENEC
19.00 hod. Elitního nájemného zabijáka Henryho, pronásleduje tajemný mladý vrah, který dokáže předjímat jeho každý tah.
18. pátek Režie: A. Lee, hrají: W. Smith, C. Owen, ad.
19.00 hod. Sci-fi, thriller, USA, 2019. Délka 117 minut – titulky - nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
V SOBOTU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

19. sobota ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO /3D/
16.30 hod. Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Svatba mezi princem
Filipem z království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti, a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými
světy. Avšak nečekaný zvrat událostí podrobí rodinná pouta náročné zkoušce.
20. neděle Režie: J. Rønning, hrají: A. Jolie, E. Fanning, ad.
16.30 hod. Fantasy, rodinný, USA, 2019. Délka 120 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.
19. sobota DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
19.00 hod. Každý má svá zamčená osobní tajemství, která neřekne ani té nejlepší kamarádce. Emma, ale v návalu alkoholu a paniky z turbulencí
vyklopí všechny své tajnosti a intimní pocity neznámému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali, nic by se
nestalo, ale z cizince se vyklube nový šéf v práci.
20. neděle Režie: E. Duran, hrají: A. Daddario, T. Hoechlin, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, USA, 2019. Délka 95 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.
ART KINO

22. úterý DOBRÁ SMRT
19.00 hod. Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nediagnostikovatelnou svalovou dystrofii. I tělo Janette ochabuje, nemoc rychle postupuje.
Rozhodla se, že na rozdíl od matky ze světa odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální možnost „dobré smrti“ nenabízí a pro
eutanazii si musí dojet do Švýcarska. Režie: T. Krupa, hrají: J. Butlin, S. Convey, ad.
Dokument, SR, ČR, Rakousko, SRN, Francie, 2019. Délka 93 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 110 Kč.
23. středa JOKER
19.00 hod. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku
klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Všemi opuštěný se začne čím dál více propadat do
hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu.
24. čtvrtek Režie: T. Phillips, hrají: J. Phoenix, Z. Beetz, ad.
19.00 hod. Krimi, thriller, USA, 2019. Délka 122 minut – mluveno česky – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
25. pátek PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
19.00 hod. Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou akčního filmu. Podaří se mu díky znalosti žánrových pravidel porazit
zákeřné padouchy a zachránit svou životní lásku? Krátký film skládá poctu tvorbě Oldřicha Lipského a Václava Vorlíčka i nejslavnějším
hollywoodským akčňákům. Režie: J. Haluza, hrají: J. Mádl, K. Hádek, ad. Akční, dokument, ČR, 2019. Délka 70 minut – nevhodné do
12 let - vstupné 100 Kč.
26. sobota SNĚŽNÝ KLUK
16.30 hod. Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů do
Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná dobrodružství, kouzel a nezapomenutelných zážitků.
27. neděle Režie: J. Culton, T. Wilderman.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2019. Délka 97 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 130 Kč.
26. sobota POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
19.00 hod. Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se
tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou a temperamentní ženou na velký návrat do Čech.
27. neděle Režie: J. Vejdělek, hrají: H. Čermák, T. Vilhelmová, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, SR, 2019. Délka 110 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.
ART KINO

29. úterý DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
19.00 hod. Příběh vysokoškoláků Gatsbyho a Ashleigh, jejichž společný prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Dešťové
kapky jim připraví nečekaná setkání a komická dobrodružství. Oba zjišťují, že možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou osobu.
Režie: W. Allen, hrají: T. Chalamet, E. Fanning, ad.
Romantická komedie, USA, 2019. Délka 92 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 110 Kč.
30. středa ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
19.00 hod. Film navazuje na úspěšnou americkou komedii Zombieland. V pokračování čtveřice zabijáků projde komickým zmatkem přes Bílý dům
a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající
problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.
31. čtvrtek Režie: R. Fleischer, hrají: W. Harrelson, J. Eisenberg, ad.
19.00 hod. Akční, komedie, horor, USA, 2019. Délka 97 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.

