LEDEN 2020
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
VE ČTVRTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V PÁTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

2. čtvrtek ŠPIÓNI V PŘEVLEKU /3D/
16.30 hod. Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální
vynálezce, který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova.
3. pátek Režie: T. Quane, N. Bruno.
16.30 hod. Dobrodružná animovaná komedie, USA, 2019. Délka 100 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.
2. čtvrtek AMUNDSEN
19.00 hod. Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými
expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen?
3. pátek Režie: E. Sandberg, hrají: K. Waterston, P. Sverre Hagen, ad.
19.00 hod. Životopisný, dobrodružný, Norsko, Švédsko, ČR, 2019. Délka 125 minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.
4. sobota ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
16.30 hod. Přešlo pět let. 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.
5. neděle Režie: J. Rønning, hrají: A. Jolie, E. Fanning, ad.
16.30 hod. Fantasy, rodinný, USA, 2019. Délka 118 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
4. 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?
5. 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

7. úterý
PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
19.00 hod. Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne dostane zadání odjet do panského domu na izolovaném ostrově a
namalovat tam svatební portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny, která právě opustila klášter, aby se provdala. Héloise
domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat.
Režie: C. Sciamma, hrají: V. Golino, A. Haenel, ad.
Drama, romance, Francie, 2019. Délka 119 minut – titulky – nevhodné od 12 let - vstupné 100 Kč.
8. středa DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
19.00 hod. Film navazuje na děj filmu Osvícení popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý Dan
Torrance se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká
s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“.
9. čtvrtek Režie: M. Flanagan, hrají: E. McGregor, R. Ferguson, ad.
19.00 hod. Horor, thriller, USA, 2019. Délka 152 minut – titulky - přístupno od 15 let – vstupné 120 Kč.
10. pátek ZAKLETÉ PÍRKO
16.30 hod. Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si
11. sobota přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když to sestry zjistí, pírko zničí a Vítek zmizí. Aninka se vydá do světa,
16.30hod. aby zachránila svého milého.
12. neděle Režie: Z. Troška, hrají: A. Chocholatá, L. Pavlásek, ad.
16.30 hod. Pohádka, ČR, 2019. Délka 94 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.
11. sobota MŮJ PŘÍBĚH
19.00 hod. Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak
Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se zdálo být koncem, může se stát novým začátkem.
12. neděle Režie: L. Adam a H. Hendrychová, hrají: V. Svátková, S. Rašilov, ad.
19.00 hod. Romantický, drama, ČR, 2020. Délka 90 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.
ART KINO

14. úterý CATS
19.00 hod. Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který je jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový
život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona. Ostatní se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni
stali těmi vyvolenými.
Režie: T. Hooper, hrají: J. Hudson, J. Dench, ad.
Muzikál, USA, VB, 2019. Délka 106 minut – titulky - nevhodné pro děti do 12 let - vstupné 130 Kč.
15. středa POD VODOU
19.00 hod. Skupina vědců pracujících ve specializované podmořské laboratoři 7 mil pod hladinou oceánu se snaží dostat do bezpečí po
ničivém zemětřesení. Pro tuto posádku však není temnota neprozkoumaného mořského dna to jediné, čeho se mají obávat.
16. čtvrtek Režie: W. Eubank, hrají: K. Stewart, V. Cassel, ad.
19.00 hod. Sci-fi, horror, USA, 2020. Délka 95 minut– titulky -přístupno od 12 let - vstupné 120 Kč.
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17. pátek TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
16.30 hod. Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Kryjí se před sluncem a
dobře se baví. Jednoho dne jejich oblíbený král díky zradě zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí
přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a získat zpět králův ukradený zkamenělý ocas.
19. neděle Režie: K. Munroe, K. Kamp.
16.30 hod. Animovaný, dobrodružný, Norsko, CAN, 2018. Délka 90 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
18. sobota NA NOŽE
19.00 hod. Satirická komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních
příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv zjistí, že řešení tohoto případu se ukáže býti složitější, než
se zpočátku zdálo.
19. neděle Režie: R. Johnson, hrají: D. Craig, Ch. Evans, ad.
19.00 hod. Krimi, mysteriózní, USA, 2019. Délka 130 minut – titulky - nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

21 úterý TENKRÁT PODRUHÉ
19.00 hod. Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Je to
potřeba k tomu, abychom se znovu zamilovali? Režie: N. Bedos, hrají: D. Auteuil, G. Canet, ad.
Komedie, romantický, Francie, 2019. Délka 115 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 100 Kč.
22. středa PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
19.00 hod. Je čas udělat si legraci z přemnožených filmů a seriálů o krimi žánru. Děj, který divák zná už z milionu kriminálek, se stal
podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Nastupuje major Prubner a jeho kolegyně Skálová!
23. čtvrtek Režie: M. Šmídmajer, hrají: D. Novotný, H. Vagnerová, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2020. Délka 95 minut – nevhodné od 12 let - vstupné 130 Kč.
V PÁTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

24. pátek JUMANJI: DALŠÍ LEVEL /3D/
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.
26. neděle Režie: J. Kasdan, hrají: D. Johnson, J. Black, ad.
16.30 hod. Dobrodružný, akční, USA, 2019. Délka 123 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné pro formát 2D 100 Kč. Pro formát 3D
130 Kč.
25. sobota PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
17.30 hod. Natálie je svobodná třicátnice a její nejlepší kamarádce Simoně se právě obrátil život vzhůru nohama - je čerstvě
20.00 hod. po rozvodu a snaží se s tím vyrovnat. Seznámí se s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého je múzou. Ale i Natáliin život
nabírá nový směr, když potkává okouzlujícího podnikatele.
26. neděle Režie: M. Ferencová, hrají: E. Balzerová, T. Dyková, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2020. Délka 107 minut – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
ART KINO

28. úterý DOKONALÁ LEŽ
19.00 hod. Šarmantní podvodník Roy si v životě nadělal spoustu problémů a pronásleduje ho i jeho temná minulost. Když na internetové
seznamce potká bohatou vdovu Betty, nemůže uvěřit svému štěstí. Námluvy ale neprobíhají podle jeho představ. Roy zjišťuje, že
city které k Betty chová, a které měly být falešné, se stávají skutečnými. Režie: B. Condon, hrají: H. Mirren, I. McKellen, ad.
Drama, USA, 2019. Délka 109 minut – titulky – nevhodné od 12 let - vstupné 130 Kč.
29. středa ŽENY V BĚHU
19.00 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.
30. čtvrtek Režie: M. Horský, hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 93 minut – přístupno – vstupné 90 Kč.
31. pátek VELKÉ PŘÁNÍ
16.30 hod. V mexickém městečku žije šestnáctiletá Salma, která nikdy nepotkala svoje rodiče. Vždycky jen slyšela, že ji opustili. Snaží se o
nich najít nějaké informace, což se jí nedaří. Až do doby, než najde zvláštní knihu plnou příběhů z historie města. Díky knize se
Salma vydává za dobrodružstvím, ke kterému se připojují i její přátelé Jorge a Pedro. Splní se tak její velké přání?
Režie: C. G. Medrano. Animovaný, Mexiko, 2019. Délka 90 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
31. pátek 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.
Režie: P. Kolečko, hrají: P. Hřebíčková, D. Nesvačilová, ad.
Komedie, sportovní, ČR, 2019. Délka 101 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 110 Kč.

