DK TEPLICE

Kompletní program červenec
01.07.

Avengers: Endgame 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA/2019/182min
Kino Květen Teplice / od: 18:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve
vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve
strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

02.07.

PLECHOVANKA
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

02.07.

Avengers: Endgame 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA/2019/182min
Kino Květen Teplice / od: 18:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve
vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve
strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

03.07.

CLARINET SOCIETY - TANČÍME NA TERASE
KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA
koncert
/120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00
Populární klarinetovou společnost Petra Kašpara tvoří současní i bývalí hráči
Severočeské filharmonie Teplice. Na repertoáru orchestru jsou jazzové,
swingové i taneční melodie v originálních aranžích.

03.07.

Avengers: Endgame 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA/2019/182min
Kino Květen Teplice / od: 16:30
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve
vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve
strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.
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03.07.

Trhlina
Thriller / Horor / Mysteriózní
Slovensko/2019/111min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do
pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví
záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety
záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Když se po dvou měsících...

04.07.

Psí poslání 2
Rodinný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes
Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a
společně se vydají na místa, která si nedokázali...

04.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

05.07.

Psí poslání 2
Rodinný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes
Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a
společně se vydají na místa, která si nedokázali...

05.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

06.07.

Tajný život mazlíčků 2 3D
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Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/100min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....
06.07.

Tajný život mazlíčků 2
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/86min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....

06.07.

REGIUS BAND
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

06.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

06.07.

Mrtví neumírají
Komedie / Horor
USA/2019/103min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson
(Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit
se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam
Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému...

07.07.

Tajný život mazlíčků 2 3D
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/100min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
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Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....
07.07.

Tajný život mazlíčků 2
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/86min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....

07.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

07.07.

Mrtví neumírají
Komedie / Horor
USA/2019/103min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson
(Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit
se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam
Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému...

08.07.

Yesterday
Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy
Velká Británie/2019/112min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno
se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna...

08.07.

LUBOMÍR BRABEC – recitál
koncert
Kostel sv. J. Křtitele / od: 19:00
Recitál jednoho z nejvýznamnějších koncertních kytaristů.
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08.07.

Srážka s láskou
Komedie / Romantický
USA/2019/125min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě.
Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth
Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista,...

09.07.

BRASS BOMBERS
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

09.07.

Yesterday
Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy
Velká Británie/2019/112min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno
se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna...

09.07.

Srážka s láskou
Komedie / Romantický
USA/2019/125min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě.
Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth
Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista,...

10.07.

COLORS - TANČÍME NA TERASE KRUŠNOHORSKÉHO
DIVADLA
koncert
/120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00
Taneční kapelu COLORS tvoří členové známé dechovky Plechovanka ze
severu Čech. Toto hudební seskupení vzniklo pro interpretaci moderních
populárních melodií, které s radostí a nadšením předávají svým posluchačům.

10.07.

Yesterday
Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy

stránka 5 / 18

DK TEPLICE

Velká Británie/2019/112min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno
se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna...
10.07.

Láska bez hranic
drama
Kanada / Francie / Maroko, 2017, 96 min/2017/96min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Američan Gordon hlídá skrze obrazovky ropovod na Blízkém východě a
pomalu začíná být na dálku fascinován tamní mladou ženou Ayusou, jež se
zaslíbila staršímu muži, kterého nemiluje. Love story nahlížená okem
pavoučího dronu.

11.07.

Tři blízcí neznámí
Dokumentární
USA / Velká Británie/2018/96min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako
jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni
různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné
sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali...

11.07.

THE CURE: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park
koncert
USA/2019/137min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Záznamm koncertu: Legendární The Cure, ikony světové hudby se zástupy
oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na
pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně.
Režisér a dlouholetý spolupracovník kapely Tim Pope neopakovatelný...

12.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...

12.07.

Trabantem tam a zase zpátky
Dokumentární
ČR/2019/90min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
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elká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých
trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná
žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá
často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až...
13.07.

Willy a kouzelná planeta 3D
Animovaný
Francie/2019/90min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v
záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a
objevů…

13.07.

Psí poslání 2
Rodinný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes
Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a
společně se vydají na místa, která si nedokázali...

13.07.

KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

13.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

13.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
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která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...
14.07.

Willy a kouzelná planeta 3D
Animovaný
Francie/2019/90min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v
záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a
objevů…

14.07.

Psí poslání 2
Rodinný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes
Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a
společně se vydají na místa, která si nedokázali...

14.07.

Spider-Man: Daleko od domova 3D
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA/2019/142min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, který je další
kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš dobrý soused a
superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny
do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat...

14.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...

15.07.

Rocketman
Životopisný / Drama / Hudební
Velká Británie/2019/120min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý
oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo
náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal
svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho...
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15.07.

Muži v černém: Globální hrozba 3D
Komedie / Sci-Fi / Akční
USA/2019/107min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve
svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení:
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém

16.07.

STRING CLARTET
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

16.07.

Rocketman
Životopisný / Drama / Hudební
Velká Británie/2019/120min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý
oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo
náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal
svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho...

16.07.

Muži v černém: Globální hrozba 3D
Komedie / Sci-Fi / Akční
USA/2019/107min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve
svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení:
zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém

17.07.

REGIUS BAND - TANČÍME NA TERASE KRUŠNOHORSKÉHO
DIVADLA
koncert
/120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00
Taneční odpoledne s oblíbenou kapelou Jitky Dolejšové, v jejímž provedení
zazní populární taneční melodie i klasická „dechovka“.

17.07.

Pavarotti
Dokumentární / Životopisný / Hudební
Velká Británie/2019/114min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy
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Luciana Pavarottiho přinese do kin dokument s jednoduchým názvem
Pavarotti. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o
sobě připomíná operu, vypráví režisér Ron Howard, držitel Oscara...
17.07.

Na střeše
Drama / Komedie
ČR/2019/97min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh
Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu.
Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití...

18.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

18.07.

Kořist
Horor
USA/2019/87min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Když na malé floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley (Kaya
Scodelario) ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože chce najít
ztraceného otce (Barry Pepper). Nalezne ho těžce zraněného ve sklepě jejich
domu. Než ho stačí zachránit, ocitne se i ona v nesnázích,...

19.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

19.07.

Kořist
Horor
USA/2019/87min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Když na malé floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley (Kaya
Scodelario) ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože chce najít
ztraceného otce (Barry Pepper). Nalezne ho těžce zraněného ve sklepě jejich
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domu. Než ho stačí zachránit, ocitne se i ona v nesnázích,...
20.07.

Tajný život mazlíčků 2
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/86min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....

20.07.

Lví král
Animovaný / Dobrodružný / Drama
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

20.07.

GOLF
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

20.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

20.07.

Mrtví neumírají
Komedie / Horor
USA/2019/103min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson
(Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit
se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam
Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému...

21.07.
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Tajný život mazlíčků 2
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA/2019/86min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký
čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko....
21.07.

Lví král
Animovaný / Dobrodružný / Drama
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

21.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

21.07.

Mrtví neumírají
Komedie / Horor
USA/2019/103min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson
(Bill Murray) netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu, protože nudit
se člověk může i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega Peterson (Adam
Driver) naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému...

22.07.

Ženy v běhu
Komedie
ČR/2019/93min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a
rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na
čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů...

22.07.

MUSICA FLOREA - Bohemia 2019
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koncert
/60min
Zahradní dům / od: 19:00
Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé. Koncert pořádá Musica Florea, z. s.za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve spolupráci s DK Teplice a s
Mezinárodní Vaňhalovou společností.
22.07.

Srážka s láskou
Komedie / Romantický
USA/2019/125min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě.
Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth
Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista,...

23.07.

CLARINET SOCIETY
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

23.07.

Ženy v běhu
Komedie
ČR/2019/93min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a
rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na
čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů...

23.07.

Srážka s láskou
Komedie / Romantický
USA/2019/125min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě.
Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth
Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista,...

24.07.

GOLF - TANČÍME NA TERASE KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA
koncert
/120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00
Lounská kapela Golf hraje již od roku 1990. V rozmanitém repertoáru tohoto
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hudebního souboru se nachází pestrý výběr žánrů od lidových písní,
standardů, latiny, až po současné hity, písně známých tuzemských i
zahraničních interpretů.
24.07.

Srážka s láskou
Komedie / Romantický
USA/2019/125min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen na světě.
Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským
nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky (Seth
Rogen) je talentovaný novinář, hipster a potížista,...

24.07.

Jednou nohou v base
Komedie
Itálie/2019/98min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Mladý právník Antonio sní o tom, že se stane společníkem ve vychycené
firmě svého profesora Salvatoreho. Avšak ten je známým egoistou a tyranem,
a tak se Antonio postupně stává jeho asistentem, osobním řidičem, ale i
kuchařem. Když konečně dostane vytouženou nabídku stát se...

25.07.

Avengers: Endgame 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA/2019/182min
Kino Květen Teplice / od: 18:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve
vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve
strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

26.07.

Avengers: Endgame 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA/2019/182min
Kino Květen Teplice / od: 18:00
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve
vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve
strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

26.07.

KOUZELNÁ FLÉTNA
opera
Krušnohorské divadlo / od: 19:00
Poslední divadelní kus Wolfganga Amadea Mozarta byl určen pro lidové
publikum Divadla na Vídeňce, kde byl poprvé uveden 30. září 1791. Autoři
vyšli z tradice starovídeňské kouzelné opery, jednoho z typů singspielu,
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zpěvohry kombinující zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle...
27.07.

Willy a kouzelná planeta
Animovaný
Francie/2019/90min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v
záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a
objevů

27.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

27.07.

DOUBRAVANKA
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

27.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...

27.07.

Dětská hra
Horor / Thriller
USA/2019/88min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, ktorá prekračuje všetky
predstavy a fantázie. Najnovší výkrik technológií, funkciami a možnosťami
„nabúchaná“ bábika, ktorá vie čokoľvek. Už to nie je iba hračka, je to ten
najlepší kamarát. Je roztomilá ako obrázok a deťom prináša...

28.07.
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Willy a kouzelná planeta
Animovaný
Francie/2019/90min
Kino Květen Teplice / od: 13:30
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v
záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou
důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a
objevů
28.07.

Lví král 3D
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA/2019/109min
Kino Květen Teplice / od: 15:30
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí),
se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se
na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni...

28.07.

KOUZELNÁ FLÉTNA
opera
Krušnohorské divadlo / od: 17:00
Poslední divadelní kus Wolfganga Amadea Mozarta byl určen pro lidové
publikum Divadla na Vídeňce, kde byl poprvé uveden 30. září 1791. Autoři
vyšli z tradice starovídeňské kouzelné opery, jednoho z typů singspielu,
zpěvohry kombinující zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle...

28.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...

28.07.

Dětská hra
Horor / Thriller
USA/2019/88min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, ktorá prekračuje všetky
predstavy a fantázie. Najnovší výkrik technológií, funkciami a možnosťami
„nabúchaná“ bábika, ktorá vie čokoľvek. Už to nie je iba hračka, je to ten
najlepší kamarát. Je roztomilá ako obrázok a deťom prináša...

29.07.

Yesterday
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Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy
Velká Británie/2019/112min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno
se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna...
29.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...

30.07.

STARÁ SEŠLOST
koncert
/90min
Šanovská mušle / od: 16:30
Koncert v rámci Cyklu letních lázeňských koncertů 2019. Bez vstupného.
Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 podpořilo Statutární město Teplice a
Lázně Teplice v Čechách a.s.

30.07.

Yesterday
Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy
Velká Británie/2019/112min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno
se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu
Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna...

30.07.

KOUZELNÁ FLÉTNA
opera
Krušnohorské divadlo / od: 19:00
Poslední divadelní kus Wolfganga Amadea Mozarta byl určen pro lidové
publikum Divadla na Vídeňce, kde byl poprvé uveden 30. září 1791. Autoři
vyšli z tradice starovídeňské kouzelné opery, jednoho z typů singspielu,
zpěvohry kombinující zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle...

30.07.

Late Night
Komedie / Drama
USA/2019/102min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
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Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let
moderovat úspěšnou večerní talkshow. Když je však označena za „ženu,
která nenávidí ženy“, rozhodne se urychleně přijmout nezkušenou Molly,
která je tak jedinou ženou mezi stávajícími scénáristy. Přijetí...
31.07.

PARTA BAND - TANČÍME NA TERASE KRUŠNOHORSKÉHO
DIVADLA
koncert
/120min
Krušnohorské divadlo / od: 16:00
Oblíbená hudební skupina, která má v repertoáru nejen oblíbené country
skladby, ale i populární hity 80. až 90. let. Posluchače tato parta zkušených
muzikantů potěší pestrým seznamem skladeb, které jsou nesmazatelně vryty
do jejich srdcí.

31.07.

Psí poslání 2
Rodinný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 17:30
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově úspěšného
rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes
Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a
společně se vydají na místa, která si nedokázali...

31.07.

KOUZELNÁ FLÉTNA
opera
Krušnohorské divadlo / od: 19:00
Poslední divadelní kus Wolfganga Amadea Mozarta byl určen pro lidové
publikum Divadla na Vídeňce, kde byl poprvé uveden 30. září 1791. Autoři
vyšli z tradice starovídeňské kouzelné opery, jednoho z typů singspielu,
zpěvohry kombinující zpívané a mluvené pasáže, v němž vedle...

31.07.

Zlo s lidskou tváří
Krimi / Drama / Thriller / Životopisný
USA/2019/108min
Kino Květen Teplice / od: 20:00
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie,
Teda Bundyho. Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho
přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho
hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Až postupně zjišťuje,...
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