BŘEZEN 2020
KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem
1. neděle 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.
Režie: S. Mendes, hrají: G. MacKay, D.-Ch. Chapman, ad.
Válečný, drama, VB, USA, 2019. Délka 119 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.
ART KINO

3. 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, SK a Ukrajina, 2019. Délka 169 minut – titulky – přístupno od 18 let – vstupné 100 Kč.
4. středa V SÍTI
17.30 hod. Experiment. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích předstírat,
že je jim 12 let. Chatují a skypují s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali. Drtivá většina těchto mužů požaduje
sex prostřednictvím videohovoru, posílá fotografie svých přirození, nebo se dívky dokonce pokouší vydírat.
5. čtvrtek Režie: V. Klusák, B. Chalupová.
17.30 hod. Dokument, ČR, 2019. Délka 100 minut – nevhodné do 15 let – vstupné 100 Kč.
6. pátek BOHEMIAN RHAPSODY
17.30 hod. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou
životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Režie: B. Singer, D. Fletcher, hrají: R. Malek, J. Mazzello, ad.
Životopisný, hudební, VB, USA, 2018. Délka 134 minut – titulky – nevhodné od 12 let – vstupné 110 Kč.
7. sobota JEŽEK SONIC
15.30 hod. Schopnost utíkat nejrychleji na světě by ježek Sonic, bez mrknutí oka, vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního
útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého šerifa Toma, ale ten se tak úplně nepočítá. Sonic se snaží nezanechávat stopy své
přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenomže i ten nejopatrnější ježek dokáže udělat chybu.
Režie: J. Fowler.
Komedie, USA, 2020. Délka 99 minut – mluveno česky – přístupno – vstupné 130 Kč.
7. sobota VOLÁNÍ DIVOČINY
17.30 hod. Film je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele v časech
zlaté horečky na Klondiku.
8. neděle Režie: Ch. Sanders, hrají: H. Ford, D. Stevens, ad.
17.30 hod. Dobrodružný, USA, 2020. Délka 110 minut – titulky – přístupno – vstupné 130 Kč.
ART KINO

10. úterý CHVĚNÍ
19.00 hod. V rodině milovaného bratra, syna a manžela Pabla zavládne zděšení: Pablo se zamiloval do jiného muže, který zpochybňuje
všechny hodnoty, jimiž tato hluboce věřící rodina žije. Ztratí svůj starý domov, ale v novém se nikdy zcela neusadí.
Režie: J. Bustamante, hrají: J. P. Olyslager, M. Telón, ad.
Drama, Guatemala, Francie, Lucembursko, 2019. Délka 107 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 100 Kč.
11. středa NEVIDITELNÝ
19.00 hod. „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal interpretovat různě. Jenže ten pravý
význam je pro Cecillii nepředstavitelný a děsivý.
12. čtvrtek Režie: L. Whannell, hrají: E. Moss, A. Hodge, ad.
19.00 hod. Thriller, USA, 2020. Délka 124 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.
V PÁTEK PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
V NEDĚLI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

13. pátek FRČÍME /3D/
16.30 hod. Snímek nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby
zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
15. neděle Režie: D. Scanlon.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2020. Délka 112 minut – mluveno česky – přístupno – vstupné pro formát 2D 130 Kč. Pro formát 3D 150 Kč.
14. sobota 3BOBULE
17.30 hod. Honza a Klára se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné,
20.00 hod. takže v manželství jim to moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.
15. neděle Režie: M. Kopp, hrají: K. Hádek, T. Ramba, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2019. Délka 103 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.

20.3.2020 – 21.3.2020 Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše
ART KINO

17. úterý KRÁL PETR I.
19.00 hod. Počátek války (r. 1914) srbského krále zastihne na venkově, kam se kvůli zdravotním potížím uchýlil s tím, že vládu postupně
předá svému synovi. Po napadení zůstává nejprve v ústraní a působí spíše jako poradce, ale po překvapivém vítězství srbské
armády v bitvě u Ceru se rozhodne vrátit do hry a přesouvá se na frontu za svými vojáky.
Režie: P. Ristovski, hrají: L. Ristovski, M. Kolak, ad.
Válečný, drama, Srbsko, Řecko, 2018. Délka 127 minut – titulky – nevhodné od 12 let – vstupné 100 Kč.

BŘEZEN 2020
Promítání nejen pro SENIORY
18. středa ŽENSKÁ NA VRCHOLU
14.00 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, SK, 2019. Délka 109 minut – přístupno – vstupné 60 Kč.
18. středa BLOODSHOT
19.00 hod. Bloodshot je smrtelně zraněný voják, kterého zachránila tajná organizace Project Rising Spirit, která mu vymyla mozek a do
krevního oběhu nainstalovala nanoboty, kteří mu dávají nespočet schopností. Může měnit podobu svého těla v kohokoliv, může se
vyléčit z jakéhokoliv zranění, ovládá všechny zbraně a bojovou techniku, ale neví co je skutečné a co lež.
19. čtvrtek Režie: David S. F. Wilson, hrají: V. Diesel, E. Gonzalez, ad.
19.00 hod. Akční, fantasy, USA, 2020. Délka 110 minut – titulky – nevhodné od 12 let – 120 Kč.
22. neděle 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 110 Kč.
22. neděle 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 100 Kč.
ART KINO

24. úterý PROXIMA
19.00 hod. Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o
svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Strhující příběh o hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.
Režie: A. Winocour, hrají: E. Green, M. Dillon, ad.
Drama, Francie, 2019. Délka 107 minut – titulky – nevhodné od 12 let – vstupné 100 Kč.
25. středa MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
17.30 hod. Setkání agenta CIA jménem JJ a devítileté Sophie, která odhalí probíhající tajnou operaci. JJ z toho není nadšený, ale aby se vyhnul
prozrazení, musí mazané Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát neohroženou špionkou. Hromotluk se necítí v některých situacích
zrovna pohodlně a to ještě netuší, že brzy pozná i její matku.
26. čtvrtek Režie: P. Segal, hrají: D. Bautista, K. Schaal, ad.
17.30 hod. Akční, komedie, USA, 2020. Délka 100 minut – mluveno česky – nevhodné do 12 let – vstupné ??? Kč.
27. pátek EXPEDIČNÍ KAMERA 2020
17.30 hod. I letošní rok se můžete těšit na cestovatelské promítání. MFF Expediční kamera je svým rozsahem již léta největší cestovatelskou a
outdoorovou akcí v ČR. Přináší ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy sezóny z celého světa i z domácí produkce.
Délka 240 minut – přístupno – vstupné 100 Kč.
28. sobota PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
16.30 hod. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby od čarodějnice Murien. Má se naplnit v den jejich dvacátých narozenin,
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala
uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu.
29. neděle Režie: P. Kubík, hrají: N. Germani, E. Křenková, ad.
16.30 hod. Fantasy, pohádka, ČR, 2020. Délka 100 minut – přístupno – vstupné 130 Kč.
28. sobota ŠARLATÁN
19.00 hod. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o
pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a
nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a bylinkami léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady.
29. neděle Režie: A. Holland, hrají: I. Trojan, J. Trojan, ad.
19.00 hod. Životopisný, drama, ČR, SK, Polsko, Irsko, 2020. Délka 118 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
ART KINO

31. úterý AFRIKOU NA PIONÝRU
19.00 hod. Cestování Afrikou na Pionýru je dobrodružství, které nezná hranice - možnosti vlastního těla i svobodu ducha žene až do nejvyšších
otáček. Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému městu ujelo přes 15 000 kilometrů.
Režie: M. Slobodník, hrají: M. Slobodník, M. Kochaník, ad.
Dokument, SK, 2019. Délka 104 minut – slovenské znění – nevhodné od 12 let – vstupné 120 Kč.

