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Kino VesmÃ-r Trutnov Ãºnor 2017

22.1.2017
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - únor 2017
KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. stÅ™eda 19:00 hodin
ROZPOLCENÝ Americký horor. MuÅ¾ s tÅ™iadvaceti rozliÄ•nými osobnostmi jednoho dne unese tÅ™i dívky a drÅ¾í je
Která identita v nÄ›m zvítÄ›zí? Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116 minut ** vstupné 120 KÄ•
2. Ä•tvrtek 19:00
hodin
PATERSON
ART film Nový film Jima Jarmusche je p
dne a krásy ukryté i v nejmen&scaron;ích detailech. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 80 KÄ•
3. pátek 4. sobota 16:30 hodin
DIVOKÉ VLNY 2 Americká animovaná komedie. SurfaÅ™i ve fraku
jsou po úspÄ›&scaron;né premiéÅ™e z roku 2007 zpÄ›t! MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 110 KÄ•
3. pátek 4. sobota 5. nedÄ›le 19:00 hodin
SPOJENCI Americké váleÄ•né romantické drama. KdyÅ¾
máte za války pÅ™edstírat, Å¾e tajná agentka, kterou jste právÄ› potkali, je va&scaron;e manÅ¾elka, nemÄ›la by být krásná.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 124 minut ** vstupné 120 KÄ•
5. nedÄ›le 16:30 hodin
ANDÄšL
PÁNÄš 2 Repríza divácky nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;ího Ä•eského filmu roku 2016. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 90 minut **
vstupné 100 KÄ•
6. pondÄ›lí 19:00 hodin
KRUHY Americký horor. Samara se vrací. Analogová
éra videokazet je pryÄ•, digitalizovaný svÄ›t jí nabízí úplnÄ› jiné moÅ¾nosti. Pravidla pÅ™itom zÅ¯stávají stejná. KaÅ¾dý, kdo
ono záhadné video, má sedm dní na to, aby uspoÅ™ádal své poslední vÄ›ci, protoÅ¾e osmý den uÅ¾ takového chudáka
neÄ•eká &hellip; Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** vstupné 120 KÄ•
7. úterý 8. stÅ™eda 19:00 hodin
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA (2D) Americký akÄ•ní horor. ZávÄ›reÄ•ný díl nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í
filmové série na motivy videoher, která celosvÄ›tovÄ› utrÅ¾ila pÅ™es miliardu dolarÅ¯. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 1
minut ** vstupné 120 KÄ•
9. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SLADKÉ SNY
strhující drama. PÅ™íbÄ›h tajemství schovaného Ä•tyÅ™icet let v obálce. PÅ™íbÄ›h dítÄ›te, které Ä•elí nejvÄ›t&scaron;í mys
- ztrátÄ› matky. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 134 minut ** vstupné 90 KÄ•
10. pátek 11. sobota 16:30
hodin
LEGO BATMAN MOVIE (2D) Animovaná akÄ•ní komedie z dílny Warner Bros. LEGO Batman se
stal pÅ™irozeným vÅ¯dcem ansámblu vlastního filmového dobrodruÅ¾ství. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** vstupné 110 K
10. pátek 11. sobota 12. nedÄ›le 19:00 hodin
PADESÁT ODSTÍNÅ® TEMNOTY Jamie Dornan
a Dakota Johnson se vracejí jako Christian Grey a Anastasia Steeleová v druhé kapitole milostného pÅ™íbÄ›hu, který
vychází z celosvÄ›tového kniÅ¾ního fenoménu. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 140 KÄ•
12. nedÄ›le 16:30 hodin
LEGO BATMAN MOVIE (3D) Animovaná akÄ•ní komedie. MládeÅ¾i pÅ™ístupno *
dabing ** vstupné 130 KÄ•
14. úterý 15. stÅ™eda 19:00 hodin
JÁ, DANIEL BLAKE Britskofrancouzsko-belgické drama. SociálnÄ› apelativní, aÅ¾ nepÅ™íjemnÄ› aktuální snímek vypráví pÅ™íbÄ›h padesátníka Danie
který se poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyÄ•erpávajícím kolotoÄ•i Å¾ádostí o podpÅ¯rné dávky. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 101 minut ** vstupné 90 KÄ•
15. stÅ™eda 10:00 hodin
MACH A &Scaron;EBESTOVÁ NA
PRÁZDNINÁCH Nové pásmo pohádek pro nejmen&scaron;í. Uvidíte Budulínka Mandelinku, KrteÄ•ka, Dorotku, CvrÄ•ka a
samozÅ™ejmÄ› Macha a &Scaron;ebestovou. Pro nejmen&scaron;í ** 72 minut ** vstupné 30 KÄ•
16. Ä•tvrtek
19:00 hodin
PYROMAN
ART film Norský psychologický thri
nebezpeÄ•ného pyromana, který suÅ¾oval jih Norska na konci 70. let. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 94 minut **
vstupné 90 KÄ•
17. pátek 18. sobota 16:30 hodin
PSÍ POSLÁNÍ Americká rodinná
komedie. V&scaron;ichni psi jednou pÅ™ijdou do nebe &hellip; Ale nejprve si musí splnit své poslání aneb Å¾ádný pes tu není
jen tak. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 100 minut ** vstupné 110 KÄ•
17. pátek 19:00 hodin
ZLATO Americký film natoÄ•ený podle skuteÄ•ného pÅ™íbÄ›hu tÄ›Å¾ebního skandálu Bre-X Mineral Corporation na poÄ•átk
let. V hlavní roli skvÄ›lý Matthew McConaughey. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 121 minut ** vstupné 110 KÄ•
18. sobota 19:00 hodin
T2 TRAINSPOTTING Britské drama. Renton, Begbie, Simon a Spud. PÅ™íbÄ›h
Ä•tveÅ™ice narkomanÅ¯ ze skotského Edinburghu se pÅ™ed dvaceti lety navÄ›ky zapsal do dÄ›jin kinematografie. V pokraÄ•o
se na plátno vrací v&scaron;ichni Ä•tyÅ™i a zdá se, Å¾e budou muset Å™e&scaron;it podobné problémy jako v minulosti.
Namísto Å¾ivota promarnÄ›ného drogami v&scaron;ak mají aktuálnÄ›j&scaron;í problémy - sociální sítÄ› Ä•i závislost na
pornu. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 130 KÄ•
19. nedÄ›le 16:30 hodin
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA (3D) Americký akÄ•ní horor. ZávÄ›reÄ•ný díl nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í
filmové série na motivy videoher. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 130 KÄ•
19. nedÄ›le
19:00 hodin
PADESÁT ODSTÍNÅ® TEMNOTY Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian
Grey a Anastasia Steeleová v druhé kapitole milostného pÅ™íbÄ›hu. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 121 minut **
vstupné 130 KÄ•
20. pondÄ›lí 19:00 hodin
KRUHY Americký horor. Samara se vrací. Analogová
éra videokazet je pryÄ•, digitalizovaný svÄ›t jí nabízí úplnÄ› jiné moÅ¾nosti. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** vstupné 12
KÄ•
21. úterý 19:00 hodin
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE (2D) Americká akÄ•ní komedie.
Xander Cage, zvaný téÅ¾ xXx, je naÅ¾ivu. To ale není ta nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í zpráva. Hlavní je, Å¾e je zase v dokona
vyladÄ›né formÄ› a pÅ™ipravený pomocí svých vymazlených, ale hlavnÄ› dokonalých adrenalinových kouskÅ¯ a trikÅ¯ nabanÄ
v&scaron;em nejvÄ›t&scaron;ím hnusákÅ¯m na svÄ›tÄ›. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 KÄ•
22. stÅ™eda 19:00 hodin
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE (3D) Americká akÄ•ní komedie. Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 140 KÄ•
23. Ä•tvrtek 19:00 hodin
NOC BEZMOCI
ART film Makedonské komorní drama je adaptací filmové povídky Ä•eského spisov
s názvem Ucho. Stejnojmenný Ä•ernobílý film natoÄ•il v roce 1970 reÅ¾isér Karel KachyÅˆa, film byl ihned zakázán a
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premiéru mÄ›l aÅ¾ v roce 1990. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 KÄ•
24. pátek 25.
sobota 16:30 hodin
MLÄŒENÍ Historické drama, Mexiko/Tchaj-wan/USA. V polovinÄ› 17. století je
Japonsko zcela uzavÅ™ené pÅ™ed kontaktem se západními mocnostmi. KÅ™esÅ¥anství je zde postavené mimo zákon a
kÅ™esÅ¥ané musí svou víru skrývat. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 161 minut ** vstupné 120 KÄ•
24. pátek 25.
sobota 20:00 hodin
JOHN WICK 2
Americký akÄ•ní krimi thriller. Dal&scaron;í dobrodruÅ¾ství zabijáka Johna Wicka. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky **
vstupné 110 KÄ•
26. nedÄ›le 19:00 hodin
I DVA JSOU RODINA Francouzská romantická
komedie. Vtipný a non&scaron;alantní Samuel si uÅ¾ívá bezstarostný Å¾ivot na francouzské RiviéÅ™e. Jednoho dne ho
v&scaron;ak nav&scaron;tíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, Å¾e dítÄ›, které drÅ¾í v náruÄ•í, je jeho. PÅ™edá mu holÄ•
uteÄ•e. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 KÄ•
28. úterý 19:00 hodin
ZAKLADATEL
Americký Å¾ivotopisný film. SkuteÄ•ný pÅ™íbÄ›h muÅ¾e
nejznámÄ›j&scaron;í síÅ¥ obÄ•erstvení na svÄ›tÄ›. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 KÄ•
ZmÄ›n
programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiÄ•e!
Informace o programu kina a kulturních poÅ™adech SpoleÄ•enského centra Trutnovska pro kulturu a volný Ä•as získáte
také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu Trutnovinky (www.trutnovinky.cz) * na rozhlasových vlnách LOGO Radio ÄŒerná hora

http://radio-kulisek.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 27 June, 2017, 06:50

