FILM A SPIRITUALITA

KALENDÁŘ

13/6		 Bratři Lumiérové /

4. 6.

Foxtrot

malý sál v 19.00

5. 6.

Jak napálit banku FK SENIOR

velký sál v 16.00

5. 6.

Až na dno FK

velký sál v 19.00

5. 6.

Bufo Alavarius

malý sál v 19.00

7. 6.

Debbie a její parťačky PREMIÉRA

velký sál v 19.00

		
Lumiere ! L'aventure commence

		 Francie 2017, Thierry Frémaux, české titulky, 87 min.
108 precizně zrestaurovaných krátkých snímků, které vytvořili před
více než sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumiérové, vynálezci
kinematografie, nabízí mimořádně hodnotné svědectví o kulturním
a technologickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století.
Uvádí a moderuje Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00

SOUČASNÝ FILM

4/6		
Foxtrot

		 Izrael – Německo – Francie 2017, Samuel Maoz,
		 113 min., od 12 let
Autorský snímek zprostředkovává surreálnou armádní zkušenost
mladých vojáků a zabývá se tématy viny, ztráty a traumat.
Lektorský úvod V. Hendricha.
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

9/6		
Psí ostrov / Isle of Dogs

		 USA – Německo 2018, Wes Anderson, české titulky,
		 101 min., od 12 let
Vtipný animovaný sci-fi příběh o chlapci, který se vydá hledat
svého čtyřnohého přítele na ostrov odpadků, kam byli kvůli epidemii
štěkatózy internováni všichni psi z Japonska.
Stříbrný medvěd za nejlepší režii z MFF Berlinale 2018.
Vstupné 80 Kč, velký sál v 17.00

13/6		Miami

		 Finsko 2017, Zaida Bergrothová, 119 min., od 15 let
Finská variace na slavné roadmovie Thelma a Louise je příběhem
dvou sester, barových tanečnic. Kriminálně laděný snímek je vizuálně
poutavou oslavou silných hrdinek i pevného sesterského pouta.
Lektorský úvod V. Hendricha.
Vstupné 80 Kč, malý sál v 19.00

9. 6. 	Sherlock Koumes

velký sál v 15.00

9. 6.

velký sál v 17.00

Psí ostrov

11. 6. 	Teambuilding

velký sál v 19.00

12. 6. Měsíc Jupitera FK

velký sál v 19.00

13. 6. Bratři Lumiérové

velký sál v 19.00

13. 6. Miami

malý sál v 19.00

19. 6. Nico, 1988 FK

velký sál v 19.00

21. 6. Jurský svět: Zánik říše 3D PREMIÉRA

velký sál v 19.00

26. 6. Dámský klub FK

velký sál v 19.00

27. 6.	Sicario 2: Soldado PŘEDPREMIÉRA

velký sál v 19.00

film
21. 6.

3D

3D KINO MKP
4K: Kino + Knihovna = Kultura + Kvalita
Digitalizované kino s nejkvalitnějším projektorem ve 4K rozlišení
Filmový klub MKP, Projekce a dialogy (FAMU), premiéry,
festivaly a přehlídky, projekce pro školy, projekce a akce na klíč,
tradice, pestrá nabídka, nízké vstupné, dobrá adresa,
projekce 3D DIGITAL, rodinné vstupné

SOUČASNÝ DOKUMENT

5/6		
Bufo Alvarius

		 ČR 2017, Filip Záruba, české titulky, 84 min., od 18 let
Radikální svědectví o nejsilnějším přírodním psychedeliku, tryptaminu
5-MeO-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je
koncipován jako strhující audio-vizuální dobrodružství, které umocňují
originální zážitkové animace inspirované touto mimořádnou látkou.
Po projekci diskuse s výzkumnicí Mgr. Ritou Kočárovou z Národního
ústavu duševního zdraví.
Vstupné vždy 80 Kč, malý sál v 19.00

KONTAKTY
Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz
www.facebook.com/kulturaMKP
CertifikAt NOVEÉ kinO 2014
PROGRAM – Kulturní a vzdělávací centrum MKP
Mostecká 26, 118 00 Praha 1
tel.: 257 532 908
Pokladna v předsálí MKP, po – pá od 14 – 20 hod., tel.: 222 113 425
WWW.NOVEKINO.CZ
PRO-DIGI O.S., VODIČKOVA 41, PRAHA 1
VYDÁVÁ

JAKO OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ CELOROČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU PRO PROVOZOVALE KIN NOVÉ KINO 2014.
DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JE

Dobré

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

KINO

DATUM VYHOTOVENÍ
17. PROSINCE 2014

PODPOŘENO
MINISTERSTVEM
KULTURY ČR

VYDAL
PETR VÍTEK
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

č e rv e n 2 0 1 8
KINO Městské knihovny v Praze

FILMOVÝ KLUB MKP

FILMOVÝ KLUB BIO SENIOR

3D PROJEKCE

5/6

5/6

21/6

Až na dno / Submergence

		 USA – Německo – Francie 2017, Wim Wenders, anglicky,
		 české titulky, 111 min., od 12 let
Na pláži v Normandii se náhodně setká britský tajný agent James
s podmořskou bioložkou Danielle. John ale po pár dnech odjíždí do
východní Afriky na nebezpečnou misi a Danielle vyplouvá na výzkumné
lodi opačným směrem kvůli riskantnímu sestupu na dno Grónského
moře. Oba pak čerpají sílu ze vzpomínek na společně prožité chvíle.

12/6

Měsíc Jupitera / Jupiter holdja

Maďarsko – Německo 2017, Kornél Mundruczó,
maďarsky, české titulky, 123 min., od 12 let
Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví příběh uprchlíka, který
po zásahu policejní kulkou k vlastnímu překvapení zjišťuje, že umí
létat. Dynamická kamera i překvapivý způsob vyprávění dodávají
univerzálnímu podobenství o dobru, zlu, víře a ztrátě iluzí velmi
současný rozměr.

19/6

Nico, 1988

26/6

Dámský klub / Book Club

Itálie – Belgie 2017, Susanna Nicchiarelli, české titulky,
93 min., od 15 let
Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové
známé pod uměleckým jménem Nico, hudební ikony, Warholovy
múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy.
USA 2018, Bill Holderman, anglicky, české titulky, od 12 let
Čtveřici dlouholetých kamarádek (Diane Keaton, Jane Fonda aj.)
pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně
se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří
do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se
ukáže jako více než inspirativní…

Jak napálit banku /
Vier gegen die Bank

Německo 2016, W. Petersen, české tit., 96 min., od 12 let
Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový specialista
Max léta šetřili peníze na své životní sny. Naneštěstí pro ně, bankovní
manažer Schumacher úmyslně nechá jejich investiční účty padnout
na nulu, aby se zbavil neurotického investičního poradce Tobiase.
Všichni čtyři muži proto najednou čelí nejisté budoucnosti. A tak vymyslí
šílený plán…
Vstupné 60 Kč, velký sál v 16.00
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu.

Jurský svět: Zánik říše /

Jurassic World: Fallen Kingdom PREMIÉRA

USA – Španělsko 2018, J. A. Bayona, český dabing, 130 min.
Na ostrově Isla Nubar se probudila tamní sopka a dinosaurům už
podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard)
se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce
za každou cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na ostrov žene touha
najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat
a částečně vycvičit, a po němž se po zániku parku slehla zem.
Vstupné 140 Kč, velký sál v 19.00
Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč)
určené k opakovanému použití.

BIO SKEPTIK

7/6

FILMOVÝ KLUB SPECIÁL

27/6

Debbie a její parťačky /
Ocean´s 8 PREMIÉRA

USA 2018, Gary Ross, anglicky, české titulky, od 12 let
Hvězdně obsazená komedie (Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne
Hathaway, Rihanna, Dakota Fanning, Matt Damon) volně navazující
na sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže,
kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit
v newyorském Metropolitním muzeu. Po projekci debata s filmovým
publicistou M. Svobodou a s V. Zapletalem o kvalitách snímku.
Vstupné 120 Kč, velký sál v 19.00

Sicario 2: Soldado PŘEDPREMIÉRA

USA – Itálie 2018, Stefano Sollima, anglicky,
české titulky, od 15 let
V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly převádět
teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh
Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro), kterému šéf kartelu
vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku
eskaloval. Aby rozpoutal válku, unese Alejandro mafiánovu dceru – ale
když se z dívky stane vedlejší oběť konfliktu, její osud tyto dva muže
rozdělí, protože zpochybní vše, za co bojují.
Vstup volný pro členy FK a čtenáře MKP, ostatní 80 Kč, velký sál v 19.00

BIO JUNIOR

9/6
Vstupné vždy 80 Kč, velký sál v 19.00
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu
Cena legitimace 100 Kč (platí do 31. 12. 2018), prodej v pokladně MKP.

Sherlock Koumes / Sherlock Gnomes

USA – VB 2018, John Stevenson, český dabing, 86 min.
Animovaná komedie volně navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie, jen žánr romantického dramatu
nahrazuje detektivkou. Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky?
Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová
ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.
Vstupné 70 Kč, velký sál v 15.00

11/6

Teambuilding

ČR 2018, Ján Novák, 83 min., od 15 let
Nekorektní komedie o zaměstnancích banky z jednoho okresního
města, kteří vyráží na tři dny do hor. Cílem je utužení kolektivu,
vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního
hodnocení ředitele. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká.
Po projekci debata V. Zapletalem a dalším hostem o kvalitách snímku.
Vstupné 100 Kč, velký sál v 19.00

