ÚNOR 2020
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
1. sobota MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
16.30 hod. Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která
mají v hlavě jediné – OBĚD! Podaří se jim dostat zpět domů, než bude pozdě?
2. neděle Režie: L. Ding.
16.30 hod. Animovaný, Čína, 2019. Délka 90 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 110 Kč.
1. sobota RICHARD JEWELL
19.00 hod. Snímek se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku
bezpečnostní agentury zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však
později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý.
2. neděle Režie: C. Eastwood, hrají: P. W. Hauser, S. Rockwell, ad.
19.00 hod. Drama, USA, 2019. Délka 129 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
3. pondělí KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA
19.00 hod. Vyprávění Královédvorského rodáka Radoslava Groha nejen o prvovýstupu Boys 1970, který společně s Markem
Holečkem vytyčil ve stěně Peruánské šestitisícovky Huandoy North na památku mužů z Československé expedice Peru
1970. Vstupné dobrovolné.
ART KINO

4. úterý SRDCOVÁ KRÁLOVNA
19.00 hod. Úspěšná právnička Anna žije v krásném domě se dvěma dcerami a manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí
až příchod Petrova problematického syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže intimní pouto.
Režie: May el-Toukhy, hrají: T. Dyrholm, G. Lindh, ad.
Drama, Dánsko, 2019. Délka 127 minut – titulky - přístupno od 15 let - vstupné 110 Kč.
5. středa MALÉ ŽENY
19.00 hod. Příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého. Podle románu a díla
Louisy May Alcott.
6. čtvrtek Režie: G. Gerwig, hrají: S. Ronan, E. Watson, ad.
19.00 hod. Drama, romantický, USA, 2019. Délka 135 minut – titulky - přístupno - vstupné 120 Kč.
7. pátek PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
19.00 hod. Natálie je svobodná třicátnice a její nejlepší kamarádce Simoně se právě obrátil život vzhůru nohama - je čerstvě
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.
Režie: M. Ferencová, hrají: E. Balzerová, T. Dyková, ad.
Komedie, ČR, 2020. Délka 107 minut – přístupno od 15 let - vstupné 120 Kč.
8. sobota SUPER MAZLÍČCI
16.30 hod. Starosta města se zbláznil. Rozhodl se vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich domova udělat město robotů.
9. neděle Režie: R. Klooss .
16.30 hod. Animovaný, Čína, SRN, 2019. Délka 89 minut - mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
8. sobota MODELÁŘ
19.00 hod. Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Jeden sní o velkých
penězích a neochvějných jistotách a druhý sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony, které jsou pro
ně propustkou do mnoha oblastí lidského konání, jim však začnou situaci ve firmě značně komplikovat.
9. neděle Režie: P. Zelenka, hrají: K. Hádek, J. Mádl, ad.
19.00 hod. Psychologický, thriller, ČR, 2020. Délka 109 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
11. úterý TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
16.30 hod. Neohrožená Tlapková patrola, tentokrát v úplně novém a speciálním závodnickém filmu. Kluk Ryder a jeho psí
záchranářský tým nikdy neví, jaký úkol jim nový den v Adventure Bay přinese. Jsou ale vždy ve střehu a díky tomu pro
ně žádný problém není příliš velký. Problémů je víc než dost, takže tlapky – vzhůru do akce!
12. středa Režie: Ch. E. Bastien.
16.30 hod. Animovaný, CAN, 2019. Délka 70 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
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11. úterý ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJÖLD
19.00 hod. Vydali se po stopě jedné z největších záhad 20. století a našli mnohem víc, než čekali. Dne 18. září 1961 se nedaleko
zambijského města Ndola zřítilo letadlo s generálním tajemníkem OSN na palubě. Nehodu nikdo nepřežil. Ale byla to
skutečně nehoda? Režie: M. Brügger
Dokument, krimi, Dánsko, Norsko, Švédsko, Belgie, 2019. Délka 118 minut – titulky - nevhodné do 12 let - vstupné
100 Kč.
12. středa KRÁLÍČEK JOJO
19.00 hod. Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru. Tedy aspoň na jejím
začátku. Příběh z druhé světové války, který vypráví o desetiletém klukovi Jojo, který se chce stát nacistou. Zlom nastane
ve chvíli, když zjistí, že jeho matka ukrývá v podkroví židovskou dívku.
13. čtvrtek Režie: T. Waititi, hrají: R. Griffin Davis, S. Johansson, ad.
19.00 hod. Komedie, satira, ČR, Nový Zéland, 2019. Délka 108 minut – titulky – přístupno - vstupné 130 Kč.
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13. čtvrtek 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?
14. pátek Režie: Ch. Buck, J. Lee.
16.30 hod. Animovaný, muzikál, USA, 2019. Délka 103 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
14. pátek CHLAP NA STŘÍDAČKU
19.00 hod. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá,
15. sobota rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit. Učini jí trochu netradiční návrh a péči o Jirku si rozdělí. Lenka po prvotním
19.00 hod. šoku souhlasí a obě ho postaví před hotovou věc. Co se zprvu zdálo jako perfektní, se může nakonec stát noční můrou.
16. neděle Režie: P. Zahrádka, hrají: I. Chýlková, J. Langmajer, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2020. Délka 94 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
15. sobota JAK VYCVIČIT DRAKA 3
16.30 hod. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka budou společně hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího
společenství.
16. neděle Režie: D. DeBlois.
16.30 hod. Animovaný, dobrodružný, USA, 2019. Délka 104 minut – mluveno česky - přístupno – vstupné 100 Kč.
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18. úterý KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
19.00 hod. Jako jeden z mála českých hudebních skladatelů dokázal Karel Svoboda se svou hudbou dobýt srdce posluchačů po
celém světě. Mnozí ho znali jako přítele, s nímž je legrace. Byl vždy veřejně známý, ale jaký byl v soukromí?
Režie: P. Klein Svoboda.
Dokument, ČR, 2020. Délka 95 minut – nevhodné od 12 let - vstupné 110 Kč.
Promítání nejen pro SENIORY
19. středa POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
14.00 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.
Režie: J. Vejdělek, hrají: H. Čermák, T. Vilhelmová, ad.
Komedie, ČR, SR, 2019. Délka 110 minut – přístupno – vstupné 60 Kč.
19. středa JUDY
19.00 hod. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem celé Ameriky. Její
talent si podmaňuje miliony diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným snem. Ale všechno má svou cenu.
Úspěch a sláva si vybírají vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem je alkohol a závislost na lécích.
20. čtvrtek Režie: R. Goold, hrají: R. Zellweger, R. Sewell, ad.
19.00 hod. Životopisný, drama, VB, 2019. Délka 118 minut – titulky – nevhodné od 12 let - vstupné 120 Kč.
21. pátek GENTLEMANI
19.00 hod. Sofistikovaná akční komedie sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona, který se snaží prodat svoje
impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.
Režie: G. Ritchie, hrají: M. McConaughey, Ch. Hunnam, ad.
Akční, USA, 2019. Délka 113 minut – titulky – přístupno od 15 let - vstupné 130 Kč.
22. sobota MIZEROVÉ NAVŽDY
19.00 hod. Mizerové Mike a Marcus jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda. Společně až do smrti.
23. neděle Režie: A. El Arbi, B. Fallah, hrají: W. Smith, M. Lawrence, ad.
19.00 hod. Akční, komedie, USA, 2020. Délka 124 minut – titulky - nevhodné do 12 let - vstupné 120 Kč.
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25. úterý 25 km/h
19.00 hod. Po mnohaletém odloučení se dva bratři, setkávají na pohřbu svého otce. Počáteční pěstní souboj na hřbitově, pozdější
spočinutí v rodném domě prolité množstvím pálenky a partičkou ping-pongu na život a na smrt – to vše nakonec vede
bratry k osudovému rozhodnutí. Oba se vydávají na výlet skrz celé Německo na stařičkých mopedech.
Režie: M. Goller, hrají: L. Eidinger, B. Mädel, ad.
Komedie, SRN, 2018. Délka 116 minut – titulky – nevhodné od 12 let - vstupné 70 Kč.
26. středa FANTASY ISLAND
19.00 hod. Pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu mění tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se
však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život.
27. čtvrtek Režie: J. Wadlow, hrají: P. Doubleday, L. Hale, ad.
19.00 hod. Horor, mysteriózní, USA, 2020. Délka 124 minut – titulky – přístupno od 15 let - 120 Kč.
29. sobota 1917
19.00 hod. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield a Blake
zdánlivě nesplnitelný úkol. Musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky
vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův bratr.
1. neděle Režie: S. Mendes, hrají: G. MacKay, D.-Ch. Chapman, ad.
19.00 hod. Válečný, drama, VB, USA, 2019. Délka 119 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.

