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Kino VesmÃ-r Trutnov zÃ¡Å™Ã- 2017

23.8.2017
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - záÅ™í 2017
KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pátek 2. sobota 16:30
hodin
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM (2D) Legendární hrdinové, které dobÅ™e znáte, pÅ™icházejí
v animované komedii pro celou rodinu. PÅ™ístupno ** 85 minut ** vstupné 130 KÄ•
1. pátek 19:00 hodin
CESTA ÄŒASU Americko-nÄ›mecký dokument. Snímek se nezabývá niÄ•ím men&scaron;ím neÅ¾ vznikem, vývoj
zánikem známého vesmíru, Å¾ivotním cyklem sluneÄ•ní soustavy. V centru reÅ¾isérovy pozornosti pochopitelnÄ› leÅ¾í evolu
rÅ¯zných Å¾ivých forem, jejich rozmanité podoby, promÄ›ny od jednobunÄ›Ä•ných organismÅ¯ aÅ¾ po formování lidské civiliza
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 90 KÄ•
2. sobota 3. nedÄ›le 19:00 hodin
TULIPÁNOVÁ HOREÄŒKA Americko-britské historické drama. V 17. století zachvátila Amsterdam a celou zemi
&bdquo;tulipánová horeÄ•ka&ldquo;. Jediná cibulka exotické kvÄ›tiny mÄ›la hodnotu desetinásobku prÅ¯mÄ›rné mzdy.
Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 120 KÄ•
3. nedÄ›le 16:30 hodin
HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM (3D) Legendární hrdinové, které dobÅ™e znáte, pÅ™icházejí v animované komedii pro celou
rodinu. PÅ™ístupno ** 85 minut ** vstupné 150 KÄ•
4. pondÄ›lí 19:00 hodin
DUNKERK
VáleÄ•né drama vychází z událostí evakuace obklíÄ•ených vojákÅ¯ z pláÅ¾í severofrancouzského Dunkerku na jaÅ™e 1940.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 110 KÄ•
5. úterý 6. stÅ™eda 19:00 hodin
LOGANOVI PARÅ¤ÁCI Americká komedie. BratÅ™i Loganovi Å¾ijí v úplném zapadákovÄ›, nemají peníze, nemají práci a na
krku mají rodinnou tradici smolaÅ™Å¯ a looserÅ¯. Jimmy a jeho bratr s jednou rukou se rozhodnou zmÄ›nit své osudy. Do
12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 KÄ•
7. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SVÄšT PODLE
DALIBORKA ÄŒeský dokument. Filmový portrét autentického Ä•eského muÅ¾e z ProstÄ›jova - nÄ›Å¾ného neonacisty. D
let nevhodné ** 105 minut ** vstupné 90 KÄ•
8. pátek 16:30 hodin
AXOLOTL OVERKILL
NÄ›mecký film teprve Ä•tyÅ™iadvacetileté reÅ¾isérky Helene Hegemann vypovídá o &scaron;estnáctileté Mifti z Berlína, která
vymetá veÄ•írky, experimentuje s drogami a sexem a ka&scaron;le na &scaron;kolu. Ví, Å¾e je na celém svÄ›tÄ› na
v&scaron;echno sama, dospÄ›lí jí pÅ™ipadají zoufalí. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 80 KÄ•
8. pátek 9. sobota 19:00 hodin
TO Americký hororový thriller na motivy stejnojmenného románu
Stephena Kinga, který jiÅ¾ celá desetiletí naplÅˆuje Ä•tenáÅ™e hrÅ¯zou. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 135 minut **
vstupné 110 KÄ•
9. sobota 16:30 hodin 10. nedÄ›le 19:00 hodin
TERMINÁTOR 2: DEN
ZÚÄŒTOVÁNÍ (3D) DigitálnÄ› zremasterovaná 3D verze akÄ•ního sci-fi thrilleru s Arnoldem Schwarzeneggerem v titulní roli
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 140 KÄ•
10. nedÄ›le 16:30 hodin
VELKÁ
OÅ˜Í&Scaron;KOVÁ LOUPEÅ½ 2 Americký animovaný film. VeverÄ•ák BruÄ•oun musí se svými pÅ™áteli zabránit
plánované výstavbÄ› pochybného zábavního parku. PÅ™ístupno ** dabing ** 92 minut ** vstupné 110 KÄ•
11.
pondÄ›lí 12. úterý 19:00 hodin
ÄŒERVENÁ
ART film Celo
svÄ›tovÄ› proslulé operní pÄ›vkyni a hereÄ•ce SonÄ› ÄŒervené. PÅ™ístupno ** 80 minut ** vstupné 80 KÄ•
13. st
19:00 hodin
PO BOUÅ˜I
ART film Mistrovské japonské rod
hledá cestu ke svému malému synovi a bývalé Å¾enÄ›. PÅ™ístupno ** titulky ** 117 minut ** vstupné 90 KÄ•
14.
Ä•tvrtek 19:00 hodin
ÄŒERNÝ PETR
ART film Film Milo&scar
psychologická a sociální generaÄ•ní studie, které nechybí komediální nadhled a porozumÄ›ní pro svÄ›t otcÅ¯ a synÅ¯ té
doby. &Scaron;estnáctiletý Petr je na uÄ•Åˆovské praxi a nechápe smysl své práce, ani hodnoty svého otce. PÅ™ístupno
** 89 minut ** vstupné 90 KÄ•
15. pátek 16:00 hodin
VALERIAN A MÄšSTO TISÍCE PLANET
(2D) Francouzské sci-fi Luca Bessona. DobrodruÅ¾ství plné fantazie a akÄ•ní podívané nás zavede do vesmíru 28.
století. PÅ™ístupno ** dabing ** 137 minut ** vstupné 100 KÄ•
15. pátek 16. sobota 17. nedÄ›le 19:00
hodin
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? Americká romantická komedie. Po rozchodu s manÅ¾elem chce Alice zaÄ•ít
znovu od zaÄ•átku. Díky bujaré narozeninové oslavÄ› se její Å¾ivot obrátí naruby a dovede ji aÅ¾ do chvíle, kdy má doma
kromÄ› svých dÄ›tí mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manÅ¾ela. Do 12 let nevhodné ** titulky ** minut **
vstupné 110 KÄ•
16. sobota 17. nedÄ›le 16:30 hodin
PO STRNI&Scaron;TI BOS Film
Ä•erpá ze vzpomínek na dÄ›tství, které proÅ¾il ZdenÄ›k SvÄ›rák za války na venkovÄ›. Svým námÄ›tem zapadá do Å™ady
filmÅ¯ Obecná &scaron;kola, Kolja a Vratné lahve, v nichÅ¾ rodinná tvÅ¯rÄ•í dvojice vypráví o rÅ¯zných fázích Å¾ivota
muÅ¾ského protagonisty na pozadí dÄ›jinných událostí. PÅ™ístupno ** 111 minut ** vstupné 110 KÄ•
18. pondÄ›
19. úterý 19:00 hodin
AMERICKÝ ZABIJÁK Americký akÄ•ní &scaron;pionáÅ¾ní thriller. Do 15 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** 112 minut ** vstupné 110 KÄ•
20. stÅ™eda 16:30 hodin 19:00 hodin
NEJSLEDOVANÄšJ&Scaron;Í První Ä•eský celoveÄ•erní film o fenoménu youtuberÅ¯ &ndash; internetových hvÄ›zd první
velikosti a tvÅ¯rcÅ¯ s milionovým publikem. PÅ™ístupno ** minut ** vstupné 110 KÄ•
21. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SAMA: LUBA SKOÅ˜EPOVÁ ÄŒeské drama o staré Å¾enÄ›, která zÅ¯stala na v&scaron;echno sama, se
odehrává pouze v jejím bytÄ› a 92letá hereÄ•ka je jeho jedinou aktérkou. Zájem pÅ™átel, rodiny a divadel slábne, a
tak se rozhodne, Å¾e její poslední &scaron;ancí vrátit se na jevi&scaron;tÄ› je zprodukovat si pÅ™edstavení sama. PÅ™ístu
** 64 minut ** vstupné 100 KÄ•
22. pátek 23. sobota 16:30 hodin
LEGO NINJAGO FILM
(2D) Animovaná akÄ•ní komedie. Mladý Lloyd, známý téÅ¾ jako Zelený NindÅ¾a, se zapojí s pÅ™áteli do bitvy o Ninjago city
Musí porazit zlého váleÄ•níka Garmadona, který je shodou okolností Lloydovým otcem. PÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut **
vstupné 110 KÄ•
22. pátek 19:00 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (2D) Americká akÄ•ní
komedie. Centrála KingsmanÅ¯ je zniÄ•ena a celý svÄ›t se stává rukojmím. Kingsmany Ä•ekají nové úkoly i pÅ™ekáÅ¾ky.
Spojí se se spÅ™átelenou americkou &scaron;pionáÅ¾ní organizací Statesman. ObÄ› dvÄ› agentury musí spoleÄ•nými silami
porazit nebezpeÄ•ného nepÅ™ítele, a zachránit tak svÄ›t. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 141 minut ** vstupné 130 KÄ•
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23. sobota 19:00 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (3D) Americká akÄ•ní komedie. Do 15 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** 141 minut ** vstupné 150 KÄ•
24. nedÄ›le 16:30 hodin
LEGO NINJAGO
FILM (3D) Animovaná akÄ•ní komedie. PÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 130 KÄ•
24. nedÄ›le
19:00 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (2D) Americká akÄ•ní komedie. Do 15 let nepÅ™ístupno **
titulky ** 141 minut ** vstupné 130 KÄ•
25. pondÄ›lí 19:00 hodin
VIETNAM Cestopisný poÅ™ad
Milo&scaron;e &Scaron;álka. PÅ™ístupno ** vstupné 80 KÄ•
26. úterý 27. stÅ™eda 19:00 hodin
VÍNO NÁS SPOJUJE
Francouzské drama. Jean se po smrti vrací do rodinného vinohradu, aby spoleÄ•nÄ› se
sourozenci, se kterými dávno zpÅ™etrhal pouta, vyÅ™e&scaron;il dÄ›dictví. Sourozence postupnÄ› spojuje nejen spoleÄ•ná
práce na vinohradu, ale i vzpomínky na dÄ›tství, a pÅ™edev&scaron;ím spoleÄ•ná láska k vínu a vinaÅ™skému Å™emeslu.
12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné 110 KÄ•
27. stÅ™eda 10:00 hodin
PÅ˜ÍHODY
MAXIPSA FÍKA Epizody z populárního kresleného seriálu o dobráckém mluvícím maxipsovi Fíkovi a jeho
kamarádce Áje. Pro nejmen&scaron;í ** 63 minut ** vstupné 40 KÄ•
28. Ä•tvrtek 19:00 hodin
DVOJITÝ MILENEC
ARTfilm Francouzský, erotikou prosycený thriller. Chloé, mladá
k depresím, zaÄ•ne docházet na psychoterapii a bezhlavÄ› se zamiluje do svého psychologa Paula. Do 18 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** 107 minut ** vstupné 80 KÄ•
29. pátek 17:00 hodin
VELKÝ SEN (DER
GANZ GROßE TRAUM) NÄ›mecké komediální drama. Pí&scaron;e se rok 1874, mladý anglický uÄ•itel pÅ™ijíÅ¾dí do NÄ›me
pÅ™iváÅ¾í s sebou novinku, která zmÄ›ní tuto zemi &ndash; fotbal. V rámci akce ÄŒesko-nÄ›mecké dny v TrutnovÄ› 2017
PÅ™ístupno ** titulky ** 109 minut ** vstupné 30 KÄ•
29. pátek 19:00 hodin
Å½IVOTY TÄšCH
DRUHÝCH (DAS LEBEN DER ANDEREN) NÄ›mecké drama ocenÄ›né Oscarem. Rok 1984, Východní Berlín, NDR
ovládá tajná policie STASI, jejímÅ¾ cílem je vÄ›dÄ›t v&scaron;echno&hellip; V rámci akce ÄŒesko-nÄ›mecké dny v
TrutnovÄ› 2017. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 137 minut ** vstupné 30 KÄ•
30. sobota 16:30 hodin
LEGO NINJAGO FILM (2D) Animovaná akÄ•ní komedie. PÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 110 KÄ•
30. sobota 19:00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Druhá kapitola rodinné kroniky
Zahradnictví se odehrává na pozadí pÅ™evratných událostí v letech 1947 - 1953. Hlavní postavou je majitel noblesního
kadeÅ™nického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou zde zamÄ›stnává. PÅ™ístupno ** 116
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
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