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Kino VesmÃ-r Trutnov leden 2017

20.12.2016
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - leden 2017.

NABÍDKA TRUTNOVSKÉHO KINA: LEDEN 2017 KINO VESMÍR
RevoluÄ•ní 20, Trutnov
tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
2. pondÄ›lí 3. úterý 19:00 hodin
COLLATERAL
BEAUTY: DRUHÁ &Scaron;ANCE Americké komediální drama. Kolegové muÅ¾e, zasaÅ¾eného tragédií, vymyslí
drastický plán, jehoÅ¾ cílem je pÅ™inutit ho hluboce lidským zpÅ¯sobem vyrovnat se se svým Å¾alem. Do 12 let nevhodné *
titulky ** 97 minut ** vstupné 110 KÄ•
4. stÅ™eda 5. Ä•tvrtek 19:00 hodin
ADELE Záznam
z nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;ího koncertu zpÄ›vaÄ•ky v londýnské Royal Albert Hall. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 1
minut ** vstupné 110 KÄ•
6. pátek 19:00 hodin
ASSASSIN´S CREED (3D) UsvÄ›dÄ•ený vrah je
nedobrovolnÄ› vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal souÄ•ástí staletého boje mezi asasíny, templáÅ™i a
&scaron;panÄ›lskými inkvizitory. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 150 KÄ•
7. sobota
16:30 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍÅ˜ATA A KDE JE NAJÍT (3D) J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy
kouzelnického svÄ›ta. Newt Scamander pÅ™ichází do New Yorku se svým záhadným kufÅ™íkem, ve kterém se nachází
obrovská sbírka vzácných magických tvorÅ¯. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 102 minut ** vstupné 130 KÄ•
7. sobota
19:00 hodin
ASSASSIN´S CREED (2D) UsvÄ›dÄ•ený vrah je nedobrovolnÄ› vysvobozen z cely
smrti. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 120 KÄ•
8. nedÄ›le 16:30 hodin
ODVÁÅ½NÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVÄšTA (2D) Americký animovaný film o nebojácné dívce, která se
vydává na nebezpeÄ•nou cestu, aby zachránila svÅ¯j lid. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 114 minut ** vstupné 100
KÄ•
8. nedÄ›le 19:00 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍÅ˜ATA A KDE JE NAJÍT (2D) J. K. Rowlingová
nás zve do nové epochy kouzelnického svÄ›ta. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 102 minut ** vstupné 110 KÄ•
9. pondÄ›lí 19:00 hodin
BURNING MAN VyprávÄ›ní Michaely Rýgrové a snímky z festivalu v
Nevadské pou&scaron;ti. Vstupné 80 KÄ•
10. úterý 11. stÅ™eda 19:00 hodin
&Scaron;PINAVEJ K&Scaron;EFT Francouzská komedie. Jacques Å¾ije na malém mÄ›stÄ›. V&scaron;ichni místní jsou na
mizinÄ›, továrna zavÅ™ela, pÅ™ítelkynÄ› ode&scaron;la a dluhy narÅ¯stají. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 100 minut **
vstupné 120 KÄ•
11. stÅ™eda 10:00 hodin
KROPÁÄŒEK MÁ ANGÍNU Pásmo pohádek pro
nejmen&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 73 minut ** vstupné 30 KÄ•
12. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU Francouzský film podle skuteÄ•né události. V Ä•ervenci roku 1982 dostává
André zprávu o smrti své Ä•trnáctileté dcery. Dívka trávila prázdniny v NÄ›mecku u matky. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 87 minut ** vstupné 100 KÄ•
13. pátek 19:00 hodin
RAMMSTEIN IN AMERICA
V jeden jediný veÄ•er mÅ¯Å¾e celá ÄŒR v kinech sledovat unikátní dokument o cestÄ› Rammstein na vrchol svÄ›tového
showbusinessu, nahlédnout do jejich osobních Å¾ivotÅ¯ a do zákulisí. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 122 minut **
vstupné 120 KÄ•
14. sobota 16:30 hodin
VELKÁ ÄŒÍNSKÁ ZEÄŽ (2D) Výpravné historické fanta
s Mattem Damonem v roli bitvami zoceleného Å¾oldáka, který pÅ™ijel na Dálný východ získat tajemství stÅ™elného prachu.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 94 minut ** vstupné 120 KÄ•
14. sobota
19:00 hodin
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY (3D) Dal&scaron;í pokraÄ•ování úspÄ›&scaron;né filmové série sleduje osudy upíÅ™í
smrtono&scaron;ky Selene. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 130 KÄ•
15. nedÄ›le 16:30
hodin
VELKÁ ÄŒÍNSKÁ ZEÄŽ (3D) Výpravné historické fantasy. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 94 minut
** vstupné 150 KÄ•
15. nedÄ›le 19:00 hodin
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY (2D) Dal&scaron;í
pokraÄ•ování úspÄ›&scaron;né filmové série. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 92 minut ** vstupné 100 KÄ•
16. pondÄ›lí 19:00 hodin
LADAKH, ZANSKAR, KA&Scaron;MÍR Cestopisný veÄ•er Radky TkáÄ•ikové.
Vstupné 80 KÄ•
17. úterý 19:00 hodin
V PASTI Francouzský mrazivý thriller. DÄ›tská
psycholoÅ¾ka pÅ™i&scaron;la pÅ™i autonehodÄ› o manÅ¾ela a syn zÅ¯stal v kómatu upoután na lÅ¯Å¾ko. Po pÅ™íchodu n
pacienta, malého chlapce, se zaÄ•nou dít v jejím domÄ› divné vÄ›ci. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné
100 KÄ•
18. stÅ™eda 19:00 hodin
PASAÅ½ÉÅ˜I Americký akÄ•ní thriller. PÅ™i rutinní vesmírné ces
k novému domovu jsou dva hibernovaní pasaÅ¾éÅ™i kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dÅ™íve. Do 12
let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 110 KÄ•
19. Ä•tvrtek 16:30 hodin
KRKONO&Scaron;E Film vás zavede do nejkrásnÄ›j&scaron;ích míst Krkono&scaron;, pojednává o jejich
geologickém a geomorfologickém vývoji, flóÅ™e, faunÄ›, historických i kulturních souvislostech. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 78
** vstupné 100 KÄ•
19. Ä•tvrtek 19:00 hodin
LA LA LAND
hollywoodského milostného románu umocnÄ›né skvÄ›lými písniÄ•kami doprovázenými velkolepými taneÄ•ními Ä•ísly líÄ•í
vá&scaron;nivý milostný vztah od nÄ›Å¾ného vzru&scaron;ení rozvíjející se lásky aÅ¾ po trpké zklamání z velkých ambicí. D
12 let nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 KÄ•
20. pátek 21. sobota 16:30 hodin
OZZY &Scaron;panÄ›lský animovaný film o pÅ™átelském bíglovi Ozzym, jehoÅ¾ páníÄ•ci se musí pÅ™esunout do Japonsk
Ozzy je v&scaron;ak umístÄ›n do luxusního psího hotelu, o kterém záhy zjistí, Å¾e je pouhou zástÄ›rkou majitele k jeho
nekalým zámÄ›rÅ¯m. Ozzy naplánuje útÄ›k i s novými psími kamarády. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 91 minut **
vstupné 110 KÄ•
20. pátek 21. sobota 19:00 hodin
V&Scaron;ECHNO NEBO NIC ÄŒeská
romantická komedie o dvou majitelkách malého knihkupectví a jejich Å¾ivotních eskapádách s muÅ¾i. Do 12 let
nevhodné ** 107 minut ** vstupné 120 KÄ•
22. nedÄ›le 19:00 hodin
MARQUERITE A JULIEN
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Moderní pohádka o touze, vá&scaron;ni, nadÄ›ji, lásce a smrti. NadÄ•asový pÅ™íbÄ›h mimo bÄ›Å¾nou morálku a povrchní
dÄ›lení na dobro a zlo. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 90 KÄ•
23. pondÄ›lí 24. úterý
19:00 hodin
INKARNACE
Americký horor. Jedenáctiletý Cameron se znenadání zaÄ•íná chovat podivnÄ›. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví
zvlá&scaron;tními pradávnými jazyky a vykazuje i dal&scaron;í pÅ™íznaky posedlosti. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky **
86 minut ** vstupné 110 KÄ•
25. stÅ™eda 10:00 hodin
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7 Pásmo
pohádek pro nejmen&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 64 minut ** vstupné 30 KÄ•
25. stÅ™eda 19:00 hodin
AGNUS DEI
PováleÄ•ný pÅ™íbÄ›h Å™eholnic
po znásilnÄ›ní vojáky vítÄ›zné Rudé armády. PÅ™ijmou odpovÄ›dnost mateÅ™ství, nebo dÄ›ti zrozené z hÅ™íchu opustí? D
let nepÅ™ístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 90 KÄ•
26. Ä•tvrtek 19:00 hodin
PIRKO
film ÄŒesko-slovenské strhující syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád na úplné dno. Film je inspirovaný
skuteÄ•nými osudy zneuÅ¾ívaných dÄ›vÄ•at a zachycuje zvlá&scaron;tní romantiku Å¾ivota praÅ¾ských ulic. Do 15 let nepÅ
** 92 minut ** vstupné 110 KÄ•
27. pátek 28. sobota 16:30 hodin
POSLEDNÍ KRÁL
historické drama o dvojici muÅ¾Å¯, kteÅ™í mají v rukou budoucnost norského království - malého dÄ›dice trÅ¯nu, kterého
musí uchránit pÅ™ed nelítostnými vrahy. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 KÄ•
27. pátek
28. sobota 19:00 hodin
PROÄŒ PRÁVÄš ON?
Americká rodinná komedie o otci a snoubenci je
Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 KÄ•
29. nedÄ›le 16:30 hodin
MILUJI TÄ
MODÅ˜E ÄŒeská romantická komedie o jednom zamilovaném malíÅ™i, dívce z výlohy, Å¾árlivém vrhaÄ•i noÅ¾Å¯ &hellip;
lásce v modrém. Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
29. nedÄ›le 19:00 hodin
POD ROU&Scaron;KOU NOCI Americké kriminální drama. DÄ›j filmu je zasazen do bouÅ™livých 20. let minulého století,
kdy ani prohibice nezastavila tok koÅ™alky v ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Do 15 let nepÅ™ístupno **
titulky ** 129 minut ** vstupné 110 KÄ•
30. pondÄ›lí 19:00 hodin
SEVER RUSKA Cestopisný veÄ•er
Libora DrahoÅˆovského. Vstupné 80 KÄ•
31. úterý ÚNOR 1. stÅ™eda
19:00 hodin
ROZPOLCENÝ Americký horor. Co mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit mnohoÄ•etná porucha osobnosti?
NapÅ™íklad to, Å¾e máte v hlavÄ› ponÄ›kud plno. Kevin v sobÄ› skrývá 23 rÅ¯zných osobností, které postupnÄ› odhaluje jeh
psychiatriÄ•ka. Ale nÄ›kde v hlavÄ› se asi skrývá je&scaron;tÄ› nÄ›kdo dal&scaron;í &hellip; Do 12 let nevhodné ** titulky **
116 minut ** vstupné 120 KÄ•
ZmÄ›na programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiÄ•e!

PÅ˜EDPRODEJ VSTUPENEK 8:00 - 19:30 (po - so)
Inforecepce UFFO 9:00 - 17:00 (po - pá), 9:00 - 12
Turistické informaÄ•ní centrum 18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00
pokladna kina Vesmír (ve dnech promítání) PRODE
VSTUPENEK V POKLADNÄš KINA 18:30 - 19:15 hodin Pokud jsou zaÄ•átky pÅ™edstavení posunuty, je pokladna kina
otevÅ™ena vÅ¾dy pÅ¯l hodiny pÅ™ed zahájením promítání.
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