PROSINEC 2019
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
1. neděle 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?
Režie: J. Dec, hrají: A. Winters, E. Lail, ad.
Thriller, horor, USA, 2019. Délka 90 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
ART KINO

3. úterý
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL
19.00 hod. Příběh jednoho z největších českých umělců 20. století a zakladatele loutkové animace. Vyprávění pohledem režiséra,
který sleduje cestu umělce za světovým úspěchem v temných 50. letech až k jeho konfliktu s komunistickým režimem.
Režie: J. Farges.
Dokument, ČR, Francie, 2019. Délka 80 minut – přístupno - vstupné 120 Kč.
4. středa LAST CHRISTMAS
19.00 hod. Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate by se určitě trefila do černého. Ta holka
sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu.
5. čtvrtek Režie: P. Feig, hrají: E. Clarke, H. Golding, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, USA, VB, 2019. Délka 103 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

7. sobota JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
16.30 hod. Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila,
a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště
či zasněžená pohoří plné nebezpečných nástrah.
8. neděle Režie: J. Kasdan, hrají: D. Johnson, J. Black, ad.
16.30 hod. Dobrodružný, akční, USA, 2019. Délka 114 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 120 Kč. Pro
formát 3D 140 Kč.
7. sobota ŠPINDL 2
19.00 hod. Silvie je úspěšná lékařka, věřící ve šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ale něco ji schází. Eliška je
herečka a tanečnice v komplikovaném vztahu s muzikantem. Jejich příběhy se protnou v zasněženém Špindlu, kde chlapi
z horské služby jsou vždy připraveni pomoci.
8. neděle Režie: R. Balaš, hrají: H. Vágnerová, F. Blažek, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 107 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
ART KINO

10. úterý ZÁBAVA, ZÁBAVA
19.00 hod. Příběhy tří úspěšných žen, které spojuje závislost na alkoholu. 40letá státní zástupkyně Dorota pije, aby se „nezbláznila“.
Studentka Magda tráví večery na party. Lékařka Tereza je respektovaná kapacita v oboru dětské chirurgie. Problémy
narůstají a ženy dopadají na samé dno. Podaří se jim od něj odrazit?
Režie: K. Dębska, hrají: A. Kulesza, D. Kolak, ad.
Drama, Polsko, 2018. Délka 88 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 110 Kč.
11. středa AMNESTIE
19.00 hod. Emotivní thriller přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který
odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989.
12. čtvrtek Režie: J. Karásek, hrají: A. Geislerová, J. Bača, ad.
19.00 hod. Thriller, drama, ČR, SK, 2019. Délka 127 minut – přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
14. sobota PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
16.30 hod. Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se
hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!
15. neděle Režie: M. Beneš.
16.30 hod. Animovaný, ČR, 2019. Délka 60 minut – přístupno – vstupné 120 Kč.
14. sobota

ČERNÉ VÁNOCE

PROSINEC 2019
19.00 hod. Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období pro vraždění vysokoškolských studentek. Jelikož však
emancipační tendence zastavit nelze, holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit
úder.
15. neděle Režie: S. Takal, hrají: I. Poots, A. Shannon, ad.
19.00 hod. Thriller, horor, USA, 2019. Délka 89 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
ART KINO

17. úterý BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH
19.00 hod. Krása mladé Claire vyvolává u nevlastní matky Maud nepotlačitelnou žárlivost, která ji dovede až k naplánování její
vraždy. Před smrtí ji na poslední chvíli zachrání tajemný muž a poskytne jí úkryt na svém statku. Claire se rozhodne ve
vesnici zůstat a způsobí tím velký rozruch.
Režie: A. Fontaine, hrají: I. Huppert, Ch. Berling, ad.
Komedie, Francie, 2018. Délka 112 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 110 Kč.
18. středa VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
17.30 hod. Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí
bojovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i
celého světa.
19. čtvrtek Režie: F. Ahmad, hrají: R. Møller, S. Gunnarsdóttir, ad.
17.30 hod. Fantasy, dobrodružný, Dánsko, 2019. Délka 105 minut – mluveno česky - nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.
V SOBOTU PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

21. sobota STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
17.00 hod. Epická výprava do předaleké galaxie. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se
konečný boj za svobodu galaxie.
22. neděle Režie: J. J. Abrams, hrají: D. Ridley, J. Boyega, ad.
17.00 hod. Sci-fi, dobrodružný, USA, 2019. Délka 155 minut – mluveno česky - nevhodné do 12 let - vstupné pro formát 2D 130
Kč. Pro formát 3D 150 Kč.
24. úterý ZAKLETÉ PÍRKO
15.00 hod. Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si
přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když to sestry zjistí, pírko zničí a Vítek zmizí. Aninka se vydá do světa,
aby zachránila svého milého.
Režie: Z. Troška, hrají: A. Chocholatá, L. Pavlásek, ad.
Pohádka, ČR, 2019. Délka 94 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.
27. pátek SNĚŽNÁ MELA
16.30 hod. Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým
kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá
plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit.
Režie: A. Woodley.
Animovaný, Kanada, VB, USA, Jižní Korea, 2019. Délka 95 minut – mluveno česky – přístupno - vstupné 120 Kč.
28. 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?
29. neděle Režie: Ch. Buck, J. Lee.
16.30 hod. Animovaný, muzikál, USA, 2019. Délka 103 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
28. sobota ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
19.00 hod. Ve Vysokých Tatrách se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj
vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo
změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
29. neděle Režie: J. Kroner, hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, ČR, SK, 2019. Délka 95 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.

