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Kino VesmÃ-r Trutnov duben 2017

1.4.2017
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - duben 2017
KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. sobota 16:30 hodin
&Scaron;MOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (2D)
Animovaný film
s nejlep&scaron;ími kamarády na napínavou pouÅ¥ Zakázaným lesem, aby nalezli tajemnou vesnici dÅ™íve, neÅ¾ se to poda
zlému kouzelníkovi Gargamelovi. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 130 KÄ•, dÄ›ti 110 KÄ•
1
sobota 19:00 hodin
LION Americký Å¾ivotopisný film. PÄ›tiletý indický chlapec se ztratí ve vlaku, který ho
odveze tisíce kilometrÅ¯ od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí nauÄ•it sám a opu&scaron;tÄ›ný
pÅ™eÅ¾ít. Po strastiplné cestÄ› se na nÄ›j usmÄ›je &scaron;tÄ›stí a adoptuje si ho pár z Austrálie. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 129 minut ** vstupné 110 KÄ•
2. nedÄ›le 16:30 hodin
&Scaron;MOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ
VESNICE (3D)
Animovaný film o &Scaron;moulech. MládeÅ¾i pÅ™ístupn
130 KÄ•
2. nedÄ›le 19:00 hodin
ÚKRYT V ZOO SkuteÄ•ný pÅ™íbÄ›h Å¾eny Å™editele
var&scaron;avské ZOO. BÄ›hem 2. svÄ›tové války se jim spoleÄ•nÄ› podaÅ™ilo zachránit desítky lidských Å¾ivotÅ¯. Jessica
Chastain v hlavní roli a Daniel Brühl jako její protivník v dramatu, které se natáÄ•elo v ÄŒeské republice. Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 127 minut ** vstupné 110 KÄ•
3. pondÄ›lí 4. úterý 19:00 hodin
POPÍRÁNÍ
HOLOCAUSTU
Americký film. Renomovaný spisovatel a historik musí u soudu bojovat za to, Å¾e holoc
existoval. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 110 KÄ•
5. stÅ™eda 19:00 hodin
GLORY
Bulharsko-Å™ecké komediální drama. DÄ›lník najde na kolejích mnoÅ¾ství penÄ›
o své hodinky. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 90 KÄ•
6. Ä•tvrtek 19:00 hodin
&Scaron;ÍLENÄš &Scaron;Å¤ASTNÁ
ART film Cenami ovÄ›nÄ•ená italsko
pÅ™átelství dvou &scaron;ílených Å¾en v &scaron;íleném svÄ›tÄ› plném normálních lidí. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 116
minut ** vstupné 80 KÄ•
7. pátek 8. sobota 9. nedÄ›le 16:30 hodin
VOLÁNÍ NETVORA
Americko-&scaron;panÄ›lský rodinný fantasy film. V noci nav&scaron;tÄ›vuje tÅ™ináctiletého Connora netvor &ndash;
obrovský chodící a mluvící starý strom. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 KÄ•
7. pátek
9. nedÄ›le 19:00 hodin
GHOST IN THE SHELL (2D) Americké akÄ•ní sci-fi. PÅ™íbÄ›h se odehrává
v blízké budoucnosti, kdy je svÄ›t závislý na moderních technologiích je&scaron;tÄ› více neÅ¾ dnes. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 102 minut ** vstupné 120 KÄ•
8. sobota 19:00 hodin
GHOST IN THE SHELL (3D)
Americké akÄ•ní sci-fi. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 150 KÄ•
11. úterý 19:00 hodin
RAW Belgicko-francouzský psychologický horor. Do 18 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 99 minut ** vstupné 90
KÄ•
12. stÅ™eda 10:00 hodin
ÄŒARODÄšJNÉ POHÁDKY Pásmo Ä•eských pohádek pro
nejmen&scaron;í. Mike&scaron; u cirkusu, Král a skÅ™ítek, Zasadil dÄ›dek Å™epu, Rohatá princezna, Krtek a Å¾výkaÄ•ka a
dal&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 69 minut ** vstupné 30 KÄ•
12. stÅ™eda 19:00 hodin
150 MILIGRAMÅ® Francouzské drama. PneumoloÅ¾ka Iréne pÅ™ijde na souvislost mezi nevyjasnÄ›nými úmrtími pacientÅ¯
a podáváním léku Mediator. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 128 minut ** vstupné 90 KÄ•
13. Ä•tvrtek
19:00 hodin
SEKÁÄŒ
ART film Balkánské komorní kr
cenami. Generace ChorvatÅ¯, která zaÅ¾ila válku na BalkánÄ›, se snaÅ¾í Å¾ít normální Å¾ivot. Válka v nich ale zÅ¯stala a
neustále ovlivÅˆuje jejich chování. PÅ™íbÄ›h kadeÅ™nice Mirjany, trestance Iva a pumpaÅ™e Josipa. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 98 minut ** vstupné 100 KÄ•
14. pátek 19:00 hodin
NOÄŒNÍ SMÄšNA
&Scaron;výcarsko-britský interaktivní thriller, jeÅ¾ dovoluje divákÅ¯m rozhodovat za hlavního hrdinu a o vývoji pÅ™íbÄ›hu. Ch
student Matt se dostane do svízelné situace, kdy ho okolnosti donutí zapojit se do brutální loupeÅ¾e ve slavném aukÄ•ním
domÄ› v LondýnÄ›.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
14. pátek 15. sobota 16:30 hodin
POWER RANGERS: STRÁÅ½CI VESMÍRU
Americké akÄ•ní dobrodruÅ¾né fan
nevysvÄ›tlitelnou náhodou se&scaron;lo, aby se z nich stala nová generace v Å™adách bojovníkÅ¯ známých jako StráÅ¾ci
vesmíru. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 136 minut ** vstupné 110 KÄ•
15. sobota 16. nedÄ›le 19:00 hodi
PÁTÁ LOÄŽ ÄŒesko-slovensko-maÄ•arský film vypráví pÅ™íbÄ›h netradiÄ•ní dÄ›tské rodiny inspirovaný sk
událostí. Malá Jarka má mámu, která nechce být mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, kdyÅ¾ za
zvlá&scaron;tních okolností vezme dvÄ› batolata do opu&scaron;tÄ›né zahradní chatky. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** Ä•esky **
85 minut ** vstupné 110 KÄ•
16. nedÄ›le 16:30 hodin
LVÍ Å½ENA Norské drama podle
úspÄ›&scaron;ného románu nás zavádí na sever Evropy do zaÄ•átku 20. století. DÄ›vÄ•átko Eva se narodilo
s hypertrichózou - onemocnÄ›ním, kvÅ¯li kterému jí po celém tÄ›le roste nadmÄ›rné mnoÅ¾ství chlupÅ¯. PÅ™es ve&scaron;ke
potíÅ¾e se v&scaron;ak rozhodne naplnit svÅ¯j Å¾ivotní sen. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 110 KÄ•
18. úterý 19:00 hodin
Å½IVOT Americký sci-fi thriller. PÅ™íbÄ›h posádky Mezinárodní
vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích objevÅ¯ lidských dÄ›jin: prvního
dÅ¯kazu o existenci mimozemského Å¾ivota na Marsu. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 100 KÄ•
19. stÅ™eda 16:00 hodin
EKOTOPFILM FESTIVAL
Mezinárodní festival dokumentárních filmÅ¯ o trvale udrÅ¾itelném rozvoji. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 16:00 &ndash; 22:00
hodin ** bez vstupného
20. Ä•tvrtek 19:00 hodin
ÚSTAVA
Ä•eský milostný film o nenávisti. PÅ™íbÄ›h tÅ™í zcela odli&scaron;ných lidí, kteÅ™í Å¾ijí ve stejné budovÄ› a kteÅ™í se neÄ
vÅ¯li sejdou a jsou na sobÄ› navzájem závislí. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 100 KÄ•
21. pátek 23. nedÄ›le 16:30 hodin
MIMI &Scaron;ÉF (2D) Rodinná animovaná komedie. Setkání s
neobyÄ•ejným dÄ›ckem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a nemístnÄ› Å¾ertuje. MládeÅ¾i pÅ™ístupno **
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** 97 minut ** vstupné 130 KÄ•, dÄ›ti 110 KÄ•
21. pátek 19:00 hodin
LOUPEÅ½ VE VELKÉM
STYLU Americká krimi komedie. V zoufalé snaze platit úÄ•ty a pÅ™eÅ¾ít kvÅ¯li svým blízkým se trojice postar&scaron;ích
kamarádÅ¯ odhodlá riskovat v&scaron;echno a pÅ™epadnout banku, která je pÅ™ipravila o jejich peníze. Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 KÄ•
22. sobota 16:30 hodin
MIMI &Scaron;ÉF
(3D) Rodinná animovaná komedie.
MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 150 KÄ•, dÄ›ti 130 KÄ•
22. sobota 23. nedÄ›le 19:00
hodin
ZTRACENÉ MÄšSTO Z AkÄ•ní dobrodruÅ¾ný americký film inspirovaný skuteÄ•nými událostmi. V roce
se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal do amazonské dÅ¾ungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na své
poslední výpravÄ› záhadnÄ› zmizel &hellip; Do 12 let nevhodné ** titulky ** 141 minut ** vstupné 120 KÄ•
24.
pondÄ›lí 19:00 hodin
MOONLIGHT
Film ocenÄ›ný Zlatým Glóbem Americký film. N
hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových Ä•tvrtí Miami. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut **
vstupné 80 KÄ•
25. úterý 26. stÅ™eda 19:00 hodin
RYCHLE A ZBÄšSILE 8
se budou odehrávat velmi neÄ•ekané vÄ›ci. Proti &bdquo;rodinÄ›&ldquo; bude stát nejen velmi schopná a nebezpeÄ•ná
hackerka, ale zcela pÅ™ekvapivÄ› také jeden z jejích Ä•lenÅ¯. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 136 minut ** vstupné 130 KÄ•
26. stÅ™eda 10:00 hodin
OMALOVÁNKY Pásmo kreslených, loutkových a plo&scaron;kových
pohádek pro nejmen&scaron;í. ProÄ• jsou na obloze draci, Perníkový dÄ›dek, PÅ™írodopis v cylindru, Omalovánky,
U&scaron;atá Cecílie, Medicína, VláÄ•ek kolejáÄ•ek. Pro nejmen&scaron;í ** 67 minut ** vstupné 30 KÄ•
27.
Ä•tvrtek 19:00 hodin
PÅ˜ES KOSTI MRTVÝCH
ART film ÄŒesko-polsk
spisovatelky Olgy Tokarczuk. DÄ›j se odehrává v malé osadÄ› na Ä•esko-polském pohraniÄ•í, kde se v rychlém sledu stane
nÄ›kolik záhadných vraÅ¾d. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 110 KÄ•
28. pátek 16:30
hodin
PUTOVÁNÍ TUÄŒÅ‡ÁKÅ®: VOLÁNÍ OCEÁNU Francouzský dokument plný pÅ™ekrásných zábÄ›rÅ¯
a napÄ›tí. PÅ™íbÄ›h malého tuÄ•Åˆáka, pÅ™ipravujícího se na svou první cestu k moÅ™i, nás zavádí do ledového království
vzdálené Antarktidy. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 82 minut ** vstupné 80 KÄ•
28. pátek 29. sobota 30.
nedÄ›le 19:00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PÅ˜ÍTEL První Ä•ást trilogie Zahradnictví reÅ¾iséra Jana
HÅ™ebejka a scenáristy Petra Jarchovského, jejíÅ¾ dÄ›j pÅ™edchází oblíbeným Pelí&scaron;kÅ¯m! V hlavních rolích filmÅ¯ R
pÅ™ítel, Dezertér a Nápadník se pÅ™edstaví AÅˆa Geislerová, OndÅ™ej Sokol, JiÅ™í MacháÄ•ek a dal&scaron;í. MládeÅ¾
pÅ™ístupno ** 120 minut ** vstupné 120 KÄ•
29. sobota 30. nedÄ›le 16:30 hodin
&Scaron;PUNT
NA VODÄš ÄŒeská komedie na téma &bdquo;muÅ¾i sobÄ›&ldquo;. Expedice tatínkÅ¯ se i se svými dÄ›tmi vydává na vodu
v kánoích, aby uprchli pÅ™ed partnerkami. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 83 minut ** vstupné 120 KÄ•
ZmÄ›na 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
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