ÚNOR 2011
Zveme vás do zrekonstruovaného sálu kina Svět - zvuk v kvalitě DOLBY DIGITAL EX.
ART KINO A FK

1. úterý
19.00 hod.

2. středa
19.00 hod.

3. čtvrtek
19.00 hod.

3. čtvrtek
10.00 hod.

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Pokouší
se pochopit význam snů, přičemž si nakonec musí zvolit mezi nimi a realitou. Snímek byl
uveden na 67. ročníku mezinárodního festivalu v Benátkách a doprovázely jej dlouhotrvající ovace festivalového publika. / Režie: J. Švankmajer, hrají: V. Helšus, K. Issová, Z.
Kronerová, ad.
Psychoanalytická komedie, ČR 2010. Délka filmu 105 min. - mládeži přístupno od 12
let - vstupné 64,- + 1,- Kč.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

12. sobota
19.00 hod.

13. neděle
19.00 hod.

ART KINO A FK

15. úterý
19.00 hod.

Osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů - od okamžiku, kdy
v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně. Příběh o tom zvláštním životním období, kdy dětství přechází pozvolna v dospělost, kdy tato cesta vede v každé době skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty – tehdy stejně jako dnes.
Režie: O. Trojan, hrají: M. Vrba, J. Šárka, A. Geislerová, ad.
Tragikomedie, ČR 2010. Délka filmu 137 min. - mládeži přístupno – vstupné 69,- + 1,- Kč.

TŘI MAPY KRAJE
F. A. ŠPORKA

16. středa
19.00 hod.

17. čtvrtek
19.00 hod.

Projektový film studentů 2.A a 4.C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, který vznikl
v rámci projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit za podpory AČV MEDIALOG o.s.

5. sobota
19.00 hod.

6. neděle
19.00 hod.

6. neděle
17.00 hod.

RED

Vysloužilý agent Frank Moses skončil se zabíjením a odstěhoval se na venkov. Idylka
ale končí v okamžiku, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. Frank tedy dá dohromady svůj starý tým a společně s pomocí dalších agentů si hodlá s novým vedením
všechno vyříkat. Jakou mají důchodci šanci proti mladým a špičkově vycvičeným nepřátelům? / Režie: R. Schwentke, hrají: B. Willis, M. Freeman, M. L. Parker, ad.
Akční komedie, USA 2010. Délka filmu 115 min. - mládeži přístupno od 12 let
– vstupné 69,- + 1,- Kč.

JÁ, PADOUCH

V předměstské čtvrti obklopen bílými dřevěnými ploty a kvetoucími růžemi stojí černý
dům se zvadlým trávníkem. Neznámá všem sousedům se ukrývá hluboko pod tímto domem. Jde o obrovskou skrýš s největším zloduchem Gruem oklopeným armádou nezbedných přisluhovačů, připravujících se na největší loupež v historii světa.
Režie: P. Coffin a Ch. Renaud.
Animovaná komedie, USA 2010. Délka filmu 95 min. - mládeži přístupno - mluveno
česky - vstupné 64,- + 1,- Kč.

ART KINO A FK

8. úterý
19.00 hod.

9. středa
19.00 hod.

10. čtvrtek
19.00 hod.

DOMŮ NA VÁNOCE

Je Štedrý večer a několik obyvatel zasněženého norského městečka se připravuje
na důležitý okamžik v roce. Milenka připravuje romantickou atmosféru pro svého ženatého milence; opuštěný manžel se převleče za Santa Clause, aby mohl strávit chvíli se svými dětmi, zatímco jiný muž upřednostní práci před společným večerem se ženou. Štědrý večer spojuje osudy místních obyvatel, kteří sní o lásce, domově a prožívají slavnostní okamžik po svém, ale ne vždy, tak jak by sami chtěli. / Režie: B.
Hamer, hrají: T. F. Aurvag, N. Andersen - Borud, R. Sorensen, ad.
Tragikomedie, Norsko, Německo a Švédsko 2010. Délka filmu 85 min. - mládeži přístupno od 12 let - vstupné 64,- + 1,- Kč.

ZÁMĚNA

Kassie je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického kamaráda) a sem tam nějakou známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne mít dítě - a to bez muže, jen
s drobnou pomocí dárce spermatu. To se však nelibí jejímu kamarádovi Wallymu , který udělá záměnu. / Režie: J. Gordon a W. Speck, hrají: J. Aniston, J. Bateman, J. Goldblum, ad.
Komedie, USA 2010. Délka filmu 101 min - mládeži přístupno – vstupné 64,- + 1,- Kč.

19. sobota
19.00 hod.

20. neděle
19.00 hod.

ART KINO A FK

22. úterý
19.00 hod.

23. středa
19.00 hod.

24. čtvrtek
19.00 hod.

26. sobota
19.00 hod.

27. neděle
19.00 hod.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho partnerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbeth Salanderové, která
se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do Švédska. Policie sice zahajuje celostátní pátrání po vražedkyni, ale novinář Mikael je přesvědčen o její nevině. / Režie: D.
Alfredson, hrají: M. Nyqvist, N. Rapace, L. Endre, ad.
Krimi, thriller, Švédsko 2009. Délka filmu 129 min. - mládeži přístupno od 15 let – vstupné 64,- + 1,- Kč.

SUBMARINO

Nick a jeho mladší bratr se protloukají životem poznamenaní nešťastnou událostí v dětství. Nick se právě vrátil z vězení a zdá se, že kromě pití piva a občasné návštěvy posilovny, není nic, co by ho zvlášť zajímalo. Jeho mladší bratr pečuje po smrti své ženy o malého syna, před nímž však skrývá tajemství, které dítě odhalí až
smutně snadno. Oba bratři se setkají na matčině pohřbu, kdy se životy všech zúčastněných náhle propojí. / Režie: T. Vinterberg, hrají: J. Cedergren, P. Plaugborg, P.
Schumann, ad.
Drama, Dánsko 2010. Délka filmu 110 min. - mládeži přístupno od 12 let – vstupné
64,- + 1,- Kč.

TRON LEGACY

Pokračování filmu TRON z roku 1982, ve kterém se Kevin Flynn dostal do virtuálního
světa, kde musel zničit nebezpečný program. V tomto snímku jde však o Kevinova syna
Sama, který se dostane do podobné situace jako kdysi jeho otec. Sam je sedmadvacetiletý rebel, pronásledován tajuplným zmizením svého otce. Když po něm začne pátrat,
ocitne se v digitálním světě, ve kterém je otec již dvacet let uvězněn. Spolu s odvážnou
bojovnicí a otcem se vydává zpět do reality, kdy zažije smrtelně nebezpečnou pouť po vizuálně úchvatném digitálním světě. / Režie: J. Kosinski, hrají: J. Bridges, G. Hedlund, O.
Wilde, ad.
Dobrodružný, sci - fi, USA 2010. Délka filmu 126 min. - mládeži přístupno – vstupné
69,- + 1,- Kč.

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

Snímek vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře, hořkým humorem ilustruje, jak
lehké je pro naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí
z normálního života nejen manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally a manžela Roye. / Režie: W. Allen, hrají: A. Hopkins, A. Banderas, N. Watts, ad.
Romantická komedie, USA a Španělsko 2010. Délka filmu 98 min. - mládeži přístupno
od 12 let – vstupné 69,- + 1,- Kč.

NESVATBOV

Slovenská vesnice Zemplínské Hámre pomalu, ale jistě vymírá. Její starosta, generál
ve výslužbě, se ale nechce vzdát a ke svému boji s třicátnickou samotou používá různě účinné prostředky: za každé nově narozené dítě nabízí odměnu nebo místním rozhlasem nabádá k plození dětí. Nakonec však uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. / Režie: E. Hníková.
Dokument, ČR a Slovensko 2010. Délka filmu 72 min. - mládeži přístupno
– vstupné 64,- + 1,- Kč.

FOTŘI JSOU LOTŘI

Nejhorší věcí v životě Grega Jebala je jeho tchán Jack. Na to si už za tu dobu, co žije
s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb, stačil zvyknout. Teď se ale, schyluje
k Velkému třesku! Greg už konečně chce svému tchánovi Jackovi dokázat, že je hlavou
rodinného klanu a v dusné atmosféře oslav pátých narozenin svých dvojčat použije různé prostředky, které vytvoří řetězec katastrofálně komických situací, jež jeho už tak podlomenou autoritu rozhodně neposílí. / Režie: P. Weitz, hrají: B. Stiller, T. Polo, R. De Niro,
J. Alba, H. Keitel, ad.
Komedie, USA 2010. Délka filmu 100 min. - mládeži přístupno – vstupné 64,- + 1,- Kč.

HON NA ČARODĚJNICE

Příběh hrdinného křižáka Behmana a jeho přítele Felsona. Po desetiletích se vracejí
z boje do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morovou epidemií. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, kterou mají oba rytíři dopravit do odlehlého opatství, kde má být dívka podrobena rituálu
vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která je nejen zkouškou jejich sil
a kuráže, ale během níž odhalí dívčino temné tajemství. / Režie: D. Sena, hrají: N. Cage,
R. Perlman, C. Foy, ad.
Dobrodružný, thriller, fantasy, drama, USA 2010. Délka filmu 98 minut - mládeži přístupno od 12 let – vstupné 74,- + 1,- Kč

Představení se uskuteční za minimální účasti 10 diváků. Předprodej vstupenek v pokladně kina ve dnech promítání až po začátku představení.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 min. před začátkem představení. Tel.: 499 320 403

