ZÁŘÍ 2020
Kino SVĚT Dvůr Králové n/L.
ART KINO

1. úterý
PALM SPRINGS
19.00 hod. Bezstarostný pohodář Nyles se na kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty
Sarah. Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se
zabavit, nebo alespoň nezbláznit.
Režie: M. Barbakow, hrají: A. Samberg, C. Milioti, ad.
Komedie, USA, 2018. Délka 90 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 100 Kč.
2. středa HAVEL
19.00 hod. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování,
věznění a také milostné vztahy v období roku 1968 až 1989. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s
manželkou Olgou.
3. čtvrtek Režie: S. Horák, hrají: V. Dvořák, A. Geislerová, ad.
19.00 hod. Drama, ČR, 2020. Délka 100 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.
5. sobota SCOOB!
16.30 hod. Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu! Uvidíte, jak s
mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili dnes již legendární srandabandu Záhady s.r.o. Po stovkách
vyřešených případů musí teď ale Scooby a jeho parta přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob.
6. neděle Režie: T. Cervone .
16.30 hod. Animovaný, dobrodružný, USA, 2020. Délka 93 minut - mluveno česky - přístupno – vstupné 120 Kč.
5. sobota DÉMON ZATRACENÍ
19.00 hod. Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo dítěte najde matka v
postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu a živí se
výhradně dětmi.
6. neděle Režie: B. Pierce, D. T. Pierce, hrají: P. Curda, J. Jones, ad.
19.00 hod. Horor, USA, 2019. Délka 95 minut – titulky – přístupno od 12 let - vstupné 110 Kč.
ART KINO

8. úterý
V SÍTI 18+
19.00 hod. Necenzurovaná verze filmu divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.
Zakryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online.
Režie: V. Klusák, B. Chalupová.
Dokument, ČR, 2020. Délka 100 minut – nevhodné do 18 let – vstupné 100 Kč.
9. středa CASTING NA LÁSKU
19.00 hod. Neúspěšná herečka Stela zjišťuje, že v jejím věku, velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle a po
kariérním neúspěchu přichází i manželova nevěra. S porážkou od života se ale Stela nevzdá bez boje. Zapřísáhne se, že si
stůj co stůj, nade toho pravého.
10. čtvrtek Režie: E. Toulová, hrají: T. Petrášková, J. Řezníček, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, ČR, 2020. Délka 85 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.
12. sobota TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
16.30 hod. Jednoho dne zjistí trollí královna Poppy, že na planetě žijí, mimo popových Trollů, také další trollí kmeny. Rockoví
trollové, ale vyznávají drsnější muziku a jejich agresivní představa, že jen rock by měl hrát po celém kontinentu, je pro
Poppy problém, který musí s kamarádem Větvíkem vyřešit.
13. neděle Režie: W. Dohrn, D. P. Smith.
16.30 hod. Animovaný, USA, 2020. Délka 91 minut - mluveno česky – přístupno – vstupné 130 Kč. Děti do 15 let 110 Kč.
12. sobota VZPOMÍNKY NA ITÁLII
19.00 hod. Londýnský umělec se vrací spolu s dospělým synem do Itálie, aby tu prodali jejich starý rodinný dům. Čekají tu na ně
překvapivě náročné opravy staré kamenné vily, spousta slunce, víno, opravdové spagetti a také jedna krásná a sympatická
majitelka místní restaurace. Jak opravy domu pokračují, otec a syn také krok za krokem opravují svůj vzájemný vztah.
13. neděle Režie: J. d’Arcy, hrají: L. Neeson, M. Richardson, ad.
19.00 hod. Romantická komedie, VB, Itálie, 2020. Délka 94 minut – titulky – nevhodné do 12 let – vstupné 110 Kč.
ART KINO

15. úterý JAK BÝTI DOBROU ŽENOU
19.00 hod. Příběh o hledání rovnosti žen a mužů se odehrává na sklonku 60. let minulého století na francouzském maloměstě.
Paulette a její manžel Robert zde již řadu let provozují soukromou školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat
z dívek dokonalé manželky připravené oddaně sloužit svým drahým manželům.
Režie: M. Provost, hrají: J. Binoche, F. Berléand, ad.
Drama, Francie, Belgie, 2020. Délka 108 minut – titulky – nevhodné do 12 let – vstupné 110 Kč.

ZÁŘÍ 2020
Promítání nejen pro SENIORY
16. středa ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
14.00 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.
Režie: J. Kroner, hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová, ad.
Romantická komedie, ČR, SK, 2019. Délka 90 minut – nevhodné do 12 let - vstupné 60 Kč.
16. středa AVA: BEZ SOUCITU
19.00 hod. Ava je zatraceně sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Ava je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou
organizaci likviduje zadané lidské cíle. Dostává ty nejvybranější úkoly - obvykle kravaťáky z vysokých kruhů byznysu.
Po jedné nepodařené akci se se ale sama ocitne v ohrožení života.
17. čtvrtek Režie: T. Taylor, hrají: J. Chastain, C. Farrell, ad.
19.00 hod. Akční, thriller, USA, 2020. Délka 96 minut – titulky – přístupno od 15 let – vstupné 110 Kč.
20. neděle ŽENSKÁ POMSTA
19.00 hod. Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají
stejný problém: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se,
že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta.
Režie: D. Rapoš, hrají: M. Bočanová, E. Vejmělková, ad.
Komedie, ČR, 2020. Délka 88 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
ART KINO

22. úterý JONAS KAUFMANN: MOJE VÍDEŇ
19.00 hod. Koncertní snímek je hluboce osobní pocta hvězdného tenora proslulé hudbě z rodiště valčíku a operety. Koncert se
uskutečnil ve Vídeňském koncertním domě v říjnu roku 2019 a program obsahuje populární hudbu od Johanna Strausse,
Franze Lehára a spoustu dalších slavných písní, pro které jejich autoři hledali inspiraci právě ve Vídni.
Režie: E. Malzer.
Hudební, dokumentární, Rakousko, 2019. Délka 98 minut – titulky – přístupno – vstupné 160 Kč.
23. středa AFTER: PŘIZNÁNÍ
19.00 hod. Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být. Když se Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit
kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená. Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se ho už navždy vzdala. Hardin se ale
do Tessy doopravdy zamiloval.
24. čtvrtek Režie: R. Kumble, hrají: D. Sprouse, J. Langford, ad.
19.00 hod. Romantický, USA, 2020. Délka ??? minut – titulky – nevhodné do 12 let - vstupné 130 Kč.
26. sobota BÁBOVKY
19.00 hod. Všichni jsme propojeni vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána
z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné
partnerské i rodinné vztahy, ukazují situace z každodenního života, které zná každý z nás.
27. neděle Režie: R. Havlík, hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, ad.
19.00 hod. Komedie, ČR, 2020. Délka 97 minut – nevhodné do 12 let – vstupné 130 Kč.
ART KINO

29. úterý KRAJINA VE STÍNU
19.00 hod. Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak.
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou
silou.
Režie: B. Sláma, hrají: M. Borová, S. Majer, ad.
Drama, ČR, 2020. Délka 135 minut (černobílý) – přístupno od 15 let – vstupné 130 Kč.
30. středa NOVÍ MUTANTI
19.00 hod. Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli v tajném zařízení. Bojují nejen se svými hříchy z
minulosti, ale hlavně, aby zachránili sami sebe.
1. čtvrtek Režie: J. Boone, hrají: M. Williams, A. Taylor - Joy, ad.
19.00 hod. Scifi, horor, USA, 2020. Délka 95 minut – mluveno česky – nevhodné do 12 let – vstupné 120 Kč.

