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KINO SVĚT Dvůr Králové nad Labem 
 
1. 2. a 2. 2. od 19:00 

BLÍZKO OD SEBE 
Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce, básníka a opilce, který spáchal 
sebevraždu. Jeho žena, cynická a celoživotně konfliktní Violet takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými 
třemi dcerami, které to nemají v životě vůbec jednoduché. 
Režie: J. Wells, hrají: S. Shepard, M. Streep, J. Roberts ad. 
Komedie, drama, USA 2013. Délka filmu 121 minut - české titulky - mládeži přístupno od 15 let - vstupné 100,- 

Kč. 
 

4. 2. od 19:00 
ART KINO 
A FK 

NYMFOMANKA, ČÁST I. 
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Jednoho chladného 
zimního večera objeví starý okouzlující mládenec Seligman při své procházce v aleji zbitou Joe, která sama sobě 
diagnostikovala nymfomanii. Vezme ji k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány. A ona mu za jeho 
starostlivost začne vyprávět svůj příběh.  
Režie: L. von Trier, hrají: Ch. Gainsbourg, S. Skarsgård, U. Thurman, ad.  
Drama, erotický, povídkový, Dánsko, SRN, Francie, Belgie a VB 2013. Délka filmu 118 minut - české titulky 

mládeži přístupno od 18 let - vstupné 80,- Kč. 
 

5. 2. a 6. 2. od 19:00 

ŠPINAVÝ TRIK 
Fiktivní snímek, který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, 
vypráví příběh špičkového podvodníka, který je společně se svou obdobně vychytralou britskou partnerkou a 
milenkou přinucen ke spolupráci s agentem FBI, který se zcela vymkl kontrole a strhává je s sebou do světa 
jerseyských politických machinátorů a mafiánů.  
Režie: D. O. Russell, hrají: Ch. Bale, A. Adams, B. Cooper, ad. 
Krimi, USA 2013. Délka filmu 129 minut - české titulky - mládeži přístupno od 15 let - vstupné 120,- Kč. 

 

8. 2. a 9. 2. od 19:00 

NA ŽIVOT A NA SMRT 
V noci z 27. na 28. června 2005 jsou čtyři členové Navy SEALs vysazeni helikoptérou v afghánských horách. 
Úkolem operace je na nedaleké základně Talibánců zneškodnit vůdce Talibanu Ahmada Shana. Hned na začátku 
ale řeší problém, který nečekali. Podle skutečné události. 
Režie: P. Berg, hrají: M. Wahlberg, B. Foster, T. Kitsch, ad. 
Akční, drama, USA 2013. Délka filmu 120 minut - české titulky - mládeži přístupno od 15 let - vstupné 100,- Kč. 

 

11. 2. od 16:30 
PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI 

LEGO PŘÍBĚH /3D/ 
Nad světem z kostiček se stahují mračna. Prezident Byznys hodlá zničit zemi a je na vyvoleném, aby situaci 
zachránil. 
Režie: P. Lord, Ch. Miller, CH. McKay. 
Animovaný, akční, komedie, USA 2014. Délka filmu 90 minut – mluveno česky -  mládeži přístupno - vstupné 

130,- Kč. 
 

11. 2. a 12. 2. od 19:00 

KRÁSNO 
Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou maminku Michala. Je dost hrozné žít s pocitem, 
že ve smrti vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí Michal 
vyrovnávat.  
Režie: O. Sokol, hrají: M. Finger, O. Sokol, J. Pehrová-Krausová, ad. 
Krimi, komedie, ČR 2014. Délka filmu 119 minut - mládeži přístupno – vstupné 110,- Kč. 
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13. 2. a 14. 2. od 19:00 

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ 
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, obyvatelé Olšan a souputníci zvláštního 
života Bohumila Stejskala, multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. Trochu zestárli. Bohumilovi přibyl majetek, 
starosti, kilogramy a děti. Ztratil však ženu svého života.  
Režie: R. Sedláček, hrají: B. Polívka, D. Havlová, A. Goldflam, ad. 
Komedie, ČR 2014. Délka filmu 106 minut - mládeži přístupno od 12 let - vstupné 130,- Kč. 
 

15. 2. od 16:30 

PTAČÍ ÚLET 
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další 
svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a 
odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, 
dojemné lásky, loajality a odvahy. 
Režie: J. Hayward. 
Animovaná, rodinná komedie, USA 2013. Délka filmu 85 minut – mluveno česky - mládeži přístupno - vstupné 

80,- Kč.  
 

15. 2. a 16. 2. od 19:00 

ROBOCOP 
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost OmniCorp hraje klíčovou roli při výrobě robotů. Alex Murphy je milující 
manžel, otec a dobrý polda, který dělá co může, aby v Detroitu zastavil nárůst korupce a zločinu. Po tom, co je ve 
službě smrtelně zraněn, OmniCorp mu pomocí své robotické technologie zachrání život. Do ulic svého města se 
vrací s řadou neuvěřitelných schopností.  
Režie: J. Padilha, hrají: J. Kinnaman, S. L. Jackson, G.. Oldman, ad. 
Akční, krimi, sci-fi, USA 2014. Délka filmu 121 minut - české titulky - mládeži přístupno od 12 let - vstupné 110,- 

Kč. 
 

17. 2. od 19:00 

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED  
V rámci nového cyklu cestopisných přednášek „Křížem, krážem“ se tentokrát budeme s trutnovským fotografem 
Ctiborem Košťálem toulat po naší vlasti. Svými snímky nás zavede do východních Bílých Karpat, ale i Krušných 
hor. Do Jizerských hor ale i na Šumavu. Křížem krážem Českem, to vše v doprovodu slova mluveného či 
působivé hudby. 
Vstupné 100,-Kč. 

 
 
 

18. 2. od 19:00 
ART KINO 
A FK 

NYMFOMANKA, ČÁST II. 
Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Jednoho chladného 
zimního večera objeví starý okouzlující mládenec Seligman při své procházce v aleji zbitou Joe, která sama sobě 
diagnostikovala nymfomanii. Vezme ji k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány. A ona mu za jeho 
starostlivost začne vyprávět svůj příběh.  
Režie: L. von Trier, hrají: Ch. Gainsbourg, S. Skarsgård, U. Thurman, ad.  
Drama, erotický, povídkový, Dánsko, SRN, Francie, Belgie a VB 2013. Délka filmu 124 minut - české titulky - 

mládeži přístupno od 18 let - vstupné 80,- Kč. 
 

19. 2. a 20. 2. od 19:00 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
Adele před časem opustil manžel a ona se z toho dosud nevzpamatovala. Místo toho, aby se starala o svého 
třináctiletého syna Henryho, pečuje on o ni. Rozpad manželství navíc prohloubil její uzavřenost, úzkostlivě se 
vyhýbá styku s okolím. Výjimkou jsou jen pravidelné výpravy pro zásoby do blízkého supermarketu. Při jedné 
z nich se seznámí s Frankem, který právě uprchl z vězení. 
Režie: J. Reitman, hrají: K. Winslet, J. Brolin, T. Maguire, ad. 
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Romantické drama, USA 2014. Délka filmu 111 minut - české titulky - mládeži přístupno od 12 let - vstupné 110,- 

Kč. 
 

 
 
 
22. 2. a 23. 2. od 19:00 

ZIMNÍ PŘÍBĚH 
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh plný zázraků, neblahých osudů a 
odvěkého konfliktu dobra a zla. Jedné studené noci se Peter pokusí vyloupit opuštěné sídlo na West Side. Myslí 
si, že je dům prázdný, ale zůstala v něm mladá umírající dívka. Zloděj Peter a dívka Beverly se do sebe zamilují. 
Režie: A. Goldsman, hrají: R. Crowe, C. Farrell, J. B. Findlay, ad. 
Fantasy, drama, romantický, USA 2014. Délka filmu 120 minut - české titulky  - mládeži přístupno - vstupné 

100,- Kč. 
 

25. 2. od 17:30 
ART KINO 
A FK 

EXPEDIČNÍ KAMERA 
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o 
extrémních zážitcích i sportech. Jde o vítězné a výběrové filmy především z Mezinárodního horolezeckého 
filmového festivalu v Teplicích nad Metují, festivalu se šestadvacetiletou tradicí. 
Vstupné 100,- Kč. 
 

26. 2. a 27. 2. od 19:00 

BABOVŘESKY 2 
Komedie, ve které nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky. Příběh začíná tam, kde 
první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého 
kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali. 
Režie: Z. Troška, hrají: L. Langmajer, L. Plekancová Vondráčková, J. Dolanský, ad. 
Komedie, ČR 2014. Délka filmu 120 minut - mládeži přístupno – vstupné 130,- Kč. 


