LISTOPAD 2019
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
2. sobota ADDAMSOVA RODINA
15.00 hod. Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween.
Vtipná a výstřední rodinka se bude snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou k nezaplacení.
3. neděle Režie: G. Tiernan, C. Vernon.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2019. Délka 84 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 130 Kč.

PŘEDPREMIÉRA ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU
2. sobota ŽENSKÁ NA VRCHOLU
17.00 hod. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety s nadšeným osmiletým synem
Mikulášem strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá na vysokohorské chatě Samota, kde se rozhodně
nudit nebude. Režie: L. Kny, hrají: A. Polívková, M. Dejdar, ad.
Romantická komedie, ČR, SR, 2019. Délka 105 minut – přístupno - vstupné 130 Kč.
3. neděle STEHLÍK
20.00 hod. Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku v newyorském Metropolitním muzeu umění.
Přes všechnu nepopsatelnou hrůzu si z onoho osudového dne v mysli uchoval jeden výjev skýtající naději - obraz drobného ptáčka
přivázaného řetízkem k bidýlku.
Režie: J. Crowley, hrají: A. Elgort, S. Paulson, ad.
Drama, USA, 2019. Délka 149 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 110 Kč.
5. úterý TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
19.00 hod. PŘEDNÁŠKA DANA PŘIBÁNĚ VELKÁ CESTA Z INDIE DOMŮ! Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak dojeli z Indie přes
Banskou Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli svět!
Délka 120 minut – přístupno - vstupné na WWW.SMSTICKET.CZ
6. středa TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
19.00 hod. Sarah Connorová a Terminátor T-800. Sarah je cynická osamělá ranařka, která se ke světu chová stejně drsně, jako se svět chová k
ní. Přesto se ho znovu pokusí se starým dobrým T 800 spasit. Ujme se ochrany dívky jménem Dani, kterou se z budoucnosti vydal
zlikvidovat vylepšený model Terminátora.
7. čtvrtek Režie: T. Miller, hrají: L. Hamilton, A. Schwarzenegger, ad.
19.00 hod. Akční, sci-fi, USA, 2019. Délka 134 minut – titulky - nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
8. pátek 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. Režie: T. Phillips, hrají: J. Phoenix, Z. Beetz, ad.
Krimi, thriller, USA, 2019. Délka 122 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
9. sobota HURÁ NA POHÁDKY
16.30 hod. Pásmo krátkých filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence nebo i zvědavé rodiče. Pásmem vás provedou dva zábavní
a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy.
10. neděle Režie: A. Májová, K. Karhánková, K. Kerekesová.
16.30 hod. Animovaný, ČR, 2019. Délka 45 minut – mluveno česky – přístupno od 3 let – vstupné 80 Kč.
9. sobota ŽENSKÁ NA VRCHOLU
19.00 hod. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety s nadšeným osmiletým synem
Mikulášem strávit advent na horách. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá na vysokohorské chatě Samota, kde se rozhodně
nudit nebude.
10. neděle Režie: L. Kny, hrají: A. Polívková, M. Dejdar, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, ČR, SR 2019. Délka 105 minut – přístupno - vstupné 130 Kč.
ART KINO

12. úterý TICHÉ DOTEKY
19.00 hod. Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale
především o desetiletého Sebastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více. Postupně se ukazuje,
že nová rodina vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního přístupu k výchově chlapce.
Režie: M. Hogenauer, hrají: E. Křenková, J. Jutte, ad.
Drama, ČR, Nizozemsko, Lotyšsko, 2019. Délka 96 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 100 Kč.
13. středa ABSTINENT
19.00 hod. Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími,
profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo.
14. čtvrtek Režie: D. Vigner, hrají: J. Trojan, J. Bechyňová, ad.
19.00 hod. Drama, ČR, 2019. Délka 78 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.

LISTOPAD 2019
15. pátek FANY A PES
16.30 hod. Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na
letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka
uprchla s rodinou na Západ. Fany se vydá kamarádku hledat, aby jí mohla psa vrátit.
16. sobota Režie: M. Bruhn, R. Kukula.
16.30 hod. Animovaný, SRN, ČR, Belgie, 2019. Délka 86 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
15. pátek BITVA U MIDWAY
19.00 hod. Příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom na pacifickém bojišti druhé světové
války. Film ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou. Zároveň bitvu přiblíží i z pohledu japonské armádní elity.
16. sobota Režie: R. Emmerich, hrají: L. Evans, W. Harrelson, ad.
19.00 hod. Akční, historický, drama, USA, Čína, 2019. Délka 138 minut - titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

19. úterý KAREL, JÁ A TY
19.00 hod. Saša cítí, že se její vztah s manželem Karlem vyčerpal, a tak od něj na čas odchází. Útočiště nachází u Dušana. Oba se snaží
zorientovat ve svých vztazích a vzájemně jsou si v tomto tápání oporou.
Režie: B. Karásek, hrají: J. Boková, B. Karásek, ad.
Drama, komedie, ČR, 2019. Délka 111 minut – mluveno česky + angl. titulky přístupno - vstupné 120 Kč.
20. středa LE MANS '66
19.00 hod. Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční
závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966.
21. čtvrtek Režie: J. Mangold, hrají: M. Damon a Ch. Bale, ad.
19.00 hod. Drama, životopisný, USA, 2019. Délka 152 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
22. pátek SNOW FILM FEST 2019
17.30 hod. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Délka 240 minut - přístupno – vstupné 100,- Kč.
V SOBOTU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

23. sobota LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
16.30 hod. Královské sestry Elsu a Annu čeká spolu s přáteli Kristoffem, Olafem a Svenem nebezpečná cesta, která mimo jiné zodpoví otázku:
proč se Elsa narodila s kouzelnými schopnostmi a jak mocné jsou?
24. neděle Režie: Ch. Buck, J. Lee.
16.30 hod. Animovaný, muzikál, USA, 2019. Délka ??? 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.
23. sobota POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
19.00 hod. Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek migrantů se s ženou
Vivien a dcerou Marií po více než 40 letech vrací do Čech. Zjišťují, že se zámek nachází ve stádiu pozvolného rozkladu a neznalí
poměrů a nepolíbení českou realitou se setkávají se stálými obyvateli zámku. Postupně se budou muset vypořádat s těžkou volbou:
zámek prodat nebo jej zachránit?
24. neděle Režie: J. Vejdělek, hrají: H. Čermák, T. Vilhelmová, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 110 minut – přístupno - vstupné 100 Kč.
ART KINO

26. úterý FALEŠNĚ
19.00 hod. Multimilionář Markus si odpykává trest za podvody a okrádání státu mezi těmi nejopovrhovanějšími vězni. A aby toho nebylo
málo, připojí se k vězeňskému pěveckému souboru, do kterého od začátku nezapadá. Kde je vůle tam je cesta, říká se, ale co když
je zlomyslná a mocichtivá?
Režie: F. Aspöck, hrají: J. Lohmann, A. Matthesen, ad.
Komedie, drama, Dánsko, 2019. Délka 93 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 100 Kč.
27. středa VLASTNÍCI
19.00 hod. Film popisuje schůzi společenství vlastníků jednoho postaršího bytového domu, jehož vlastníci mají různé představy, co s domem
udělat. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní
manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti.
28. čtvrtek Režie: J. Havelka, hrají: T. Ramba, V. Kotek, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 142 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.
30. sobota STÁHNI A ZEMŘEŠ
19.00 hod. Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert
nebo již každému začal děsivý odpočet?
1. neděle Režie: J. Dec, hrají: A. Winters, E. Lail, ad.
19.00 hod. Thriller, horor, USA, 2019. Délka 90 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.

