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Kino VesmÃ-r Trutnov kvÄ›ten 2017
26.4.2017
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - kvÄ›ten 2017

KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pondÄ›lí 2. úterý 19:30
hodin
UTEÄŒ Americký thriller. Rose a Chris jsou smí&scaron;ený pár. Chris se chce kvÅ¯li své pÅ™ítelkyni
zbavit zlozvyku kouÅ™ení a svÄ›Å™í se do rukou psycholoÅ¾ky. ZaÄ•íná jeho noÄ•ní mÅ¯ra. Do 15 let nepÅ™ístupno ** tit
minut ** vstupné 110 KÄ•
3. stÅ™eda 19:30 hodin
NEZNÁMÁ DÍVKA Francouzské drama.
Ambiciózní mladá lékaÅ™ka jednoho veÄ•era po ordinaÄ•ních hodinách nezareaguje na zvonek u dveÅ™í své praxe. Ráno
se dozví, Å¾e neznámá dívka, kterou nepustila dovnitÅ™, byla opodál nalezena mrtvá. Do 12 let nevhodné ** titulky **
113 minut ** vstupné 90 KÄ•
4. Ä•tvrtek 19:30 hodin
NAPROSTÍ CIZINCI
drama o skupinÄ› pÅ™átel, kteÅ™í se o sobÄ› bÄ›hem jediné veÄ•eÅ™e dozvÄ›dí víc neÅ¾ za celý dosavadní Å¾ivot. Je dob
svými nejbliÅ¾&scaron;ími obsah mobilního telefonu? Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 90 KÄ•
5. pátek 16:30 hodin
STRÁÅ½CI GALAXIE VOL. 2 (2D) Americké sci-fi/fantasy. PokraÄ•ování
dobrodruÅ¾ství party superhrdinÅ¯, kteÅ™í se vydávají aÅ¾ na samé hranice kosmu. StráÅ¾ci se musí nauÄ•it drÅ¾et pohrom
odhalit tajemství rodiÄ•Å¯ Petera Quilla. Na pomoc pÅ™icházejí i dal&scaron;í oblíbené postavy z filmového vesmíru studia
Marvel. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 136 minut ** vstupné 120 KÄ•
5. pátek 6. sobota 19:30 hodin
THE CIRCLE Americký sci-fi thriller. Emma Watson nastupuje do úchvatné high-tech spoleÄ•nosti, v níÅ¾ její
zakladatel Tom Hanks vybudoval ráj na zemi. Je to ale opravdu tak? Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut **
vstupné 110 KÄ•
6. sobota 17:00 hodin
MIMI &Scaron;ÉF (2D)
R
komedie. Zveme vás na setkání s velmi neobyÄ•ejným dÄ›ckem, které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem a
nemístnÄ› Å¾ertuje. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 130 KÄ•
7. nedÄ›le 17:00 hodin
&Scaron;MOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (2D) V tomto novém filmu se &Scaron;moulinka po nálezu
tajuplné mapy vydává spoleÄ•nÄ› se svými nejlep&scaron;ími kamarády Koumákem, Ne&scaron;ikou a Silákem na
vzru&scaron;ující a napínavou pouÅ¥ Zakázaným lesem. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 90 minut ** vstupné 100 KÄ•
7. nedÄ›le 19:30 hodin
STRÁÅ½CI GALAXIE VOL. 2 (3D) Americké sci-fi/fantasy. Do 12 let
nevhodné ** dabing ** 136 minut ** vstupné 140 KÄ•
8. pondÄ›lí 19:30 hodin
OCHRÁNCI
Ruské akÄ•ní dobrodruÅ¾né sci-fi. Ru&scaron;tí filmaÅ™i pÅ™icházejí se svojí variací na boj týmu superhrdinÅ¯ o záchranu
nadpÅ™irozenu a silným nepÅ™átelÅ¯m. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 100 KÄ•
9. úterý
19:30 hodin
MASARYK ÄŒesko-slovenské historické drama. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena
tajemstvím. Dramatický pÅ™íbÄ›h vÄ›novaný osudÅ¯m velvyslance a pozdÄ›j&scaron;ího Ä•eskoslovenského ministra zahrani
Jana Masaryka. Do 12 let nevhodné ** Ä•esky + titulky ** 114 minut ** vstupné 100 KÄ•
10. stÅ™eda 10:00
hodin
POHÁDKY Z HOR Pásmo pohádek pro nejmen&scaron;í. ÄŒeské pohádky o RákosníÄ•kovi,
Rumcajsovi, Krakono&scaron;ovi, Bobovi a Bobkovi a dal&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 72 minut ** vstupné 30 KÄ•
10. stÅ™eda 19:30 hodin
DÍRA V HLAVÄš ÄŒesko-slovenský dokumentární film se vÄ›nuje tém
pronásledování romské populace bÄ›hem druhé svÄ›tové války. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 90 minut **
vstupné 90 KÄ•
11. Ä•tvrtek 19:30 hodin
SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
intimita. Polsko 1990. Syrový portrét milostných vztahÅ¯ a nenaplnÄ›né bolestné touhy Ä•tyÅ™ Å¾en. Do 15 let nepÅ™ístup
** titulky ** 104 minut ** vstupné 100 KÄ•
12. pátek 17:00 hodin
PÁD Americký romantický
fantasy film. Lucy je poslána do internátní &scaron;koly pro problémové mladistvé hned poté, co je obvinÄ›na ze
Å¾háÅ™ství, bÄ›hem nÄ›hoÅ¾ zemÅ™el mladý chlapec. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 91 minut ** vstupné 100 KÄ•
pátek 19:30 hodin
MINISTERSTVO LÁSKY Chorvatská nemilosrdná komedie o mezilidských
vztazích, která jde aÅ¾ na dÅ™eÅˆ. Renomovaný biolog Kre&scaron;o je v koncích. BlíÅ¾í se krize stÅ™edních let, o iluze uÅ
pÅ™i&scaron;el, ztratil zamÄ›stnání, a navíc strádá v manÅ¾elství. Na&scaron;tÄ›stí ho stále je&scaron;tÄ› obdivuje jeho syn.
MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 100 KÄ•
13. sobota 14. nedÄ›le 17:00 hodin
LADY MACKBETH Britská filmová adaptace dramatu ruského spisovatele Nikolaje Leskova. Anglický venkov
roku 1865. Katherine je donucena ke sÅˆatku s postar&scaron;ím velkostatkáÅ™em, kterého nemiluje. Lásku v ní
v&scaron;ak dokáÅ¾e probudit mladý nádeník, jenÅ¾ na statku pracuje. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 89 minut **
vstupné 100 KÄ•
13. sobota 19:30 hodin
KRÁL ARTU&Scaron;: LEGENDA O MEÄŒI (2D)
Australsko-britsko-americké akÄ•ní/fantasy dobrodruÅ¾né drama. V Artu&scaron;ovÄ› dÄ›tství je zavraÅ¾dÄ›n jeho otec a
koruny se zmocní Artu&scaron;Å¯v strýc Vortigern. Artu&scaron; musí objevit meÄ•, aby získal svou pravomoc. Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 120 KÄ•
14. nedÄ›le 19:30 hodin
KRÁL
ARTU&Scaron;: LEGENDA O MEÄŒI (3D)
Australsko-britsko-americké
nevhodné ** titulky ** 126 minut ** vstupné 140 KÄ•
15. pondÄ›lí 17:00 hodin 19:30 hodin
KRKONO&Scaron;E
ÄŒeský dokumentární film Vás zavede do nejkrásnÄ›j&scaron;ích míst Krkono&scaron
nejvy&scaron;&scaron;ích Ä•eských hor. Pojednává o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóÅ™e, faunÄ›,
historických i kulturních souvislostech, Ä•innosti Ä•lovÄ›ka a dal&scaron;ím. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 103 minut ** vstupné
KÄ•
16. úterý 17. stÅ™eda 19:30 hodin
ZKOU&Scaron;KA DOSPÄšLOSTI Rumunské drama.
PovÄ›st lékaÅ™e Romea se zaÄ•ne hroutit, kdyÅ¾ se ve snaze zajistit nadané dceÅ™i lep&scaron;í budoucnost zaplete do
Å™etÄ›zce sluÅ¾eb a protisluÅ¾eb a ztratí tváÅ™ i pÅ™ed svou rodinou. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstup
KÄ•
18. Ä•tvrtek 19:30 hodin
NEJ&Scaron;Å¤ASTNÄšJ&Scaron;Í DEN V Å½IVOTÄš OLIHO MÄK
ART film Finské romantické drama dle skuteÄ•ného pÅ™íbÄ›hu. Léto 1962. Oli Mäki je velkou nadÄ›jí finského boxu a
právÄ› se chystá na Å¾ivotní zápas o titul mistra svÄ›ta. ÚspÄ›ch na dosah má v&scaron;ak jeden háÄ•ek &ndash; Oli se
http://radio-kulisek.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 27 June, 2017, 06:54

radio Kulisek

zamiloval do dívky Raji ze své rodné vesnice. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 KÄ•
19. pátek 17:00 hodin 20. sobota 19:30 hodin
VETÅ˜ELEC: COVENANT Nová kapitola
amerického akÄ•ního sci-fi hororu, ve kterém posádka vesmírné lodi Covenant smÄ›Å™uje na vzdálenou planetu na druhé
stranÄ› galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skuteÄ•nosti ale skrývá nebezpeÄ•í, které si nikdo z Ä•lenÅ¯
posádky nedokázal pÅ™edstavit. Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 130 KÄ•
19. pátek 19:30 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! MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** 120 minut ** vstupné 1
20. sobota 17:00 hodin
PÅ˜Í&Scaron;ERKY POD HLADINOU (2D) Animovaná
komedie pÅ™inese podvodní zábavu na více neÅ¾ jeden nádech. Zemi zaplavily nekoneÄ•né oceány, lidstvo se
odstÄ›hovalo o dÅ¯m dál a ve&scaron;kerý Å¾ivot na dokonale modré planetÄ› obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.
MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné 110 KÄ•
21. nedÄ›le 17:00 hodin
PÅ˜Í&Scaron;ERKY POD HLADINOU (3D) Animovaná komedie. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné
140 KÄ•
21. nedÄ›le 19:30 hodin
NA MLÉÄŒNÉ DRÁZE Srbsko-mexicko-americké drama Emira
Kusturici. KlikaÅ™ KosÅ¥a, který za války pÅ™eváÅ¾í na oslu mléko pÅ™es frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky
(Monica Bellucci). Zakázaná láska jim uprostÅ™ed války pÅ™inese Å™adu neÄ•ekaných a nebezpeÄ•ných dobrodruÅ¾ství.
let nepÅ™ístupno ** titulky ** 126 minut ** vstupné 90 KÄ•
22. pondÄ›lí 19:30 hodin
&Scaron;PÍN
ÄŒesko-slovenské drama. Studentský film o dívce, která proÅ¾ije tÄ›Å¾ké trauma a rozhodne se o nÄ›m mlÄ•et i pÅ™ed
nejlep&scaron;í kamarádkou, coÅ¾ ji pÅ™ivede k pokusu o sebevraÅ¾du. Do 15 let nepÅ™ístupno ** slovensky ** 87 minu
vstupné 80 KÄ•
23. úterý 19:30 hodin
CIRCUS FANTASTICUS
drama. V blíÅ¾e nespecifikované dobÄ› a v blíÅ¾e nespecifikované zemi je válka. Na vlastní kÅ¯Å¾i ji pocítí i muÅ¾ Å¾ijící s
samotÄ› v pustinÄ›. Jednou v noci muÅ¾e pÅ™ekvapí kolona pomalovaných náklaÄ•ákÅ¯ a maringotek. Do 12 let nevhodné
titulky ** 77 minut ** vstupné 100 KÄ•
24. stÅ™eda 19:30 hodin
TÅ˜I DNY V ZÁÅ˜Í
Makedonský kriminální psychologický thriller tematizující fatální dopady sexuálního násilí. Do 15 let nepÅ™ístupno **
titulky ** 90 minut ** vstupné 100 KÄ•
25. Ä•tvrtek 19:30 hodin
KINDERS
dojemný film o síle hudby. Dokument sleduje nÄ›kolik dÄ›tí a teenagerÅ¯ pocházejících z rÅ¯zných rodin i kultur, z nichÅ¾ se dí
hudebnímu vzdÄ›lávacímu programu stávají mladí sebevÄ›domí lidé. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** titulky ** 95 minut ** vstupné
90 KÄ•
26. pátek 17:00 hodin 27. sobota 19:30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (2D)
Americká akÄ•ní dobrodruÅ¾ná fantasy komedie. Oblíbení hrdinové Jack Sparrow a Will T
vracejí v pátém pokraÄ•ování úspÄ›&scaron;né série, ve kterém se spoleÄ•nÄ› postaví novému nepÅ™íteli, pirátu
Salazarovi. MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 120 KÄ•
26. pátek 19:30 hodin
DENÍK STROJVÅ®DCE Srbsko-chorvatská komedie. Ilija drÅ¾í rodinnou tradici vlakového strojvÅ¯dce a pomalu se
chystá do dÅ¯chodu. Má za svou kariéru na kontÄ› neslavný rekord pÅ™ejetých lidí. Jeho adoptivní syn, sirotek Sima, se po
vzoru nevlastního otce chce stát samozÅ™ejmÄ› také strojvÅ¯dcem. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut **
vstupné 100 KÄ•
27. sobota 17:00 hodin 28. nedÄ›le 19:30 hodin
CUKY LUKY Slovenská
komedie. Cuky je neuznaná video bloggerka s touhou po slávÄ›, Luky zase celebrita na výsluní, která má
v&scaron;echno, jenom ne lásku. Co do jejich Å¾ivota pÅ™inese spoleÄ•né pÅ™átelství? PÅ™ístupno od 7 let ** slovensky
112 minut ** vstupné 100 KÄ•
28. nedÄ›le 17:00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (3D)
Americká akÄ•ní dobrodruÅ¾ná fantasy komedie.
MládeÅ¾i pÅ™ístupno ** dabing ** 120 minut ** vstupné 140 KÄ•
29. pondÄ›lí 19:30 hodin
PERSONAL SHOPPER
Francouzské duchaÅ™ské drama. Mladá AmeriÄ•anka Maur
obleÄ•ení pro obletovanou mediální celebritu. SvÅ¯j volný Ä•as tráví v podivném opu&scaron;tÄ›ném domÄ›, kde navazuje
komunikaci s du&scaron;emi zemÅ™elých. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 110 KÄ•
30.
úterý 31. stÅ™eda 19:30 hodin
NOCTURAMA Francouzské drama. BrilantnÄ› zpracované citlivé téma
terorismu. NÄ›kolik mladých lidí z rÅ¯zných prostÅ™edí se plánovitÄ› pohybuje labyrintem PaÅ™íÅ¾e. V&scaron;ichni se stah
k obchodnímu domu právÄ› ve chvíli, kdy zavírá. ZaÄ•íná noc. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 90
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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