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Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - Å™íjen 2017

KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. nedÄ›le 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 120 KÄ•, dÄ›ti 100 KÄ•
1. nedÄ›le 19:00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí pÅ™evratných
událostí v letech 1947 - 1953. PÅ™ístupno ** 115 minut ** vstupné 120 KÄ•
2. pondÄ›lí 3. úterý 19:00 hodin
WIND RIVER Americké akÄ•ní krimi. StopaÅ™ Cory objeví uprostÅ™ed zasnÄ›Å¾ené pusté krajiny tÄ›lo mrtvé
indiánské dívky. Na kloub smrti se snaÅ¾í pÅ™ijít spoleÄ•nÄ› s agentkou FBI, která pÅ™ijíÅ¾dí zcela nepÅ™ipravená na drs
podmínky indiánské rezervace Wind River. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 120 KÄ•
4.
stÅ™eda 19:00 hodin
NERODIÄŒ ÄŒeský dokumentární film Jany PoÄ•tové má silné téma &ndash; rodina,
která mÄ›la vÅ¾dy jasnou podobu. Máma, táta a dÄ›ti. Dnes existuje pÅ™ekvapivé mnoÅ¾ství jiných podob. A stále více lidí
klade otázku, která odporuje na&scaron;emu nejzákladnÄ›j&scaron;ímu instinktu, zda se vÅ¯bec stát rodiÄ•em.
PÅ™ístupno ** 83 minut ** vstupné 100 KÄ•
5. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SLIPKNOT: DAY OF THE
GUSANO Film natoÄ•il samotný Ä•len kapely a nabízí v nÄ›m nekompromisní, chaotický a nezapomenutelný pohled na
fenomén, který kapela vybudovala za necelých 20 let své intenzivní kariéry. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 90 minut **
vstupné 250 KÄ•
6. pátek 7. sobota 16:30 hodin
ESA Z PRALESA Francouzský animovaný
film. TuÄ•Åˆák Maurice se srdcem tygra se touÅ¾í stát mistrem kung-fu. To nebude vÅ¯bec snadné, protoÅ¾e vyniká
spí&scaron;e neohrabaností a nemotorností. PÅ™ístupno ** dabing ** 97 minut ** vstupné 120 KÄ•
6. pátek 7.
sobota 19:00 hodin
DOBRÝ ÄŒASY Americké kriminální drama. Bratr Constantina Nikase se po
zpackané bankovní loupeÅ¾i ocitá ve vÄ›zení. Constantin se kvÅ¯li jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu mÄ›stským
podsvÄ›tím. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 100 KÄ•
8. nedÄ›le 16:30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví. PÅ™ístupno ** 115 minut ** vstupné 120 KÄ•
8. nedÄ›le 19:00 hodin
OKHWAN'S MISSION IMPOSSIBLE
Slovenský dokumen
Hlavním hrdinou je korejský právník, cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista Okhwan, který si zvolil misi blíÅ¾ící se
nemoÅ¾nému &ndash; projezdit na kole svÄ›t, a upozornit tak na téma rozdÄ›lení vlastní zemÄ› nesmyslnou hranicí mezi
Severní a JiÅ¾ní Koreou. PÅ™ístupno ** titulky ** 71 minut ** vstupné 80 KÄ•
9. pondÄ›lí 19:00 hodin
KOLMO POU&Scaron;TÍ NEGEV Cestopisný poÅ™ad RNDr. Petra Srpa. Vstupné 80 KÄ•
10. úterý 11. stÅ™eda
19:00 hodin
AMITYVILLE: PROBUZENÍ Americký horor. Bella, její dvojÄ•e James a malá sestra
Juliet se se svou matkou pÅ™estÄ›hují do nového domu. James do té doby v kómatu se zázraÄ•nÄ› uzdraví, naÄ•eÅ¾ se zaÄ
v domÄ› dít stále ménÄ› radostné nadpÅ™irozené jevy. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 85 minut ** vstupné 110 KÄ•
11. stÅ™eda 10:00 hodin
U VODY Pásmo Ä•eských pohádek pro nejmen&scaron;í. Pro
nejmen&scaron;í ** 73 minut ** vstupné 30 KÄ•
12. Ä•tvrtek 13. pátek 16:30 hodin
O TÄšLE A
DU&Scaron;I
ECHO BE2CAN MaÄ•arský snímek je nekonvenÄ•ní love story dvou odli
hrdinové sdílejí totoÅ¾né sny, které se následnÄ› pokou&scaron;ejí spoleÄ•nÄ› naplnit. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky **
116 minut ** vstupné 100 KÄ•
12. Ä•tvrtek 14. sobota 19:00 hodin
KROTKÁ
Ruský film je nekompromisní alegorií o stavu ruské du&scaron;e i o souÄ•asné kultuÅ™e ruského vÄ›zeÅˆství. Jednoho dne s
Å¾enÄ› Å¾ijící v zapadlé vesniÄ•ce vrátí balíÄ•ek, který poslala svému uvÄ›znÄ›nému manÅ¾elovi. Vystra&scaron;ená se vyd
na pitoreskní cestu. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 143 minut ** vstupné 100 KÄ•
13. pátek 19:00 hodin
ÄŒTVEREC
ECHO BE2CAN &Scaron;védská tragikomedie zkoumá eg
pokrytectví souÄ•asných západních spoleÄ•ností, které Ä•elí zmatení jazykÅ¯, symbolÅ¯ a hodnot. Do 15 let nepÅ™ístupno
titulky ** 142 minut ** vstupné 100 KÄ•
14. sobota 16:30 hodin 15. nedÄ›le 16:00 hodin
WESTERN
ECHO BE2CAN Bulharský film o obyÄ•ejných lidech a nezkroceném m
samotáÅ™ský dÄ›lník, nikde se necítí doma a neÄ•iní mu tedy velký problém pÅ™ijmout &scaron;ichtu v zapadlém koutÄ›
Bulharska. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 100 KÄ•
15. nedÄ›le 18:30 hodin
TA, KTERÁ ODE&Scaron;LA
ECHO BE2CAN Filipínský snímek je pronikavou studií o pro
bohatými, mezi minulostí a pÅ™ítomností. Po tÅ™iceti letech ve vÄ›zení se Horacia vrací do krajnÄ› odcizeného svÄ›ta. Do
nepÅ™ístupno ** titulky ** 226 minut ** vstupné 100 KÄ•
16. pondÄ›lí 19:00 hodin
SCORPIONS
FOREVER Unikátní dokument ze zákulisí legendárního koncertu v MoskvÄ›, o cestÄ› na vrchol, zpovÄ›di blízkého okolí
vÄ•etnÄ› manÅ¾elek a souÄ•asném Å¾ivotÄ› rockových hvÄ›zd. PÅ™ístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 130 KÄ•
úterý 18. stÅ™eda 19:00 hodin
SNÄšHULÁK Americký detektivní thriller dle kniÅ¾ní pÅ™edlohy souÄ•asn
norského spisovatele Jo Nesbøa. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** minut ** vstupné 120 KÄ•
19. Ä•tvrtek
19:00 hodin
ZKRÁTKA KRAÅ¤AS
ART film VýbÄ›r nejzajímavÄ›j&sc
filmÅ¯ nadÄ›jných mladých filmaÅ™Å¯ ze zemí stÅ™ední a východní Evropy. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 69 minut ** vstu
100 KÄ•
20. pátek 21. sobota 22. nedÄ›le 16:30 hodin
MY LITTLE PONY (2D) Kanadskoamerický animovaný film. KdyÅ¾ temná síla ohroÅ¾uje Pony ville, vydají se na&scaron;i kamarádi na cestu aÅ¾ na konec
bájné Equestrie, protoÅ¾e musí zachránit svÅ¯j milovaný domov. PÅ™ístupno ** dabing ** 99 minut ** vstupné 110 KÄ•
20. pátek 19:00 hodin
8 HLAV &Scaron;ÍLENSTVÍ ÄŒeský film. Strhující pÅ™íbÄ›h výjimeÄ•nÄ› nada
básníÅ™ky Anny Barkovové uná&scaron;ené dÄ›jinnými událostmi první poloviny 20. století v SovÄ›tském svazu. V hlavní
roli s Anetou Langerovou. Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 110 KÄ•
21. sobota 19:00 hodin
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEÄŒÍ (2D) Americký akÄ•ní sci-fi thriller. Po sérii pÅ™írodních katastrof
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ohroÅ¾ujících na&scaron;i planetu se pÅ™ední pÅ™edstavitelé z celého svÄ›ta dohodnou na vytvoÅ™ení rozsáhlé sítÄ› satel
k Å™ízení globálního klimatu, které mají zajistit bezpeÄ•nost v&scaron;ech obyvatel planety. Do 12 let nevhodné ** titulky
** 109 minut ** vstupné 110 KÄ•
22. nedÄ›le 19:00 hodin
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEÄŒÍ
(3D) Americký akÄ•ní sci-fi thriller. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 109 minut ** vstupné 130 KÄ•
23. pondÄ›lí
19:00 hodin
NERUDA Film Pedra Almodóvara. Pí&scaron;e se rok 1948 a Studená válka dosáhla k
chilským hranicím. Perzekvovaný básník a bývalý senátor Pablo Neruda vyuÅ¾ívá svého pronásledování k pÅ™íleÅ¾itosti st
se symbolem svobody a literární legendou. PÅ™ístupno ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 KÄ•
24. úterý 25.
stÅ™eda 19:00 hodin
MATKA!
Americký psychologický thriller. Strhující a originální drama manÅ
páru Å¾ijícího o samotÄ› v luxusní vile v nádherném koutÄ› pÅ™írody, jejichÅ¾ idylické souÅ¾ití naru&scaron;í nezvaní host
15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 120 KÄ•
25. stÅ™eda 10:00 hodin
ÄŒARODÄš
POHÁDKY Pásmo Ä•eských pohádek pro nejmen&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 76 minut ** vstupné 40 KÄ•
26. Ä•tvrtek 18:00 hodin
CAMINO NA KOLEÄŒKÁCH Dokument vznikl na 600 km dlouhé Svatojakubské
pouti, kterou pÅ™ekonal Jan Du&scaron;ek jako první Ä•eský vozíÄ•káÅ™ v historii. Doprovázel ho známý cestovatel Pavel
Hirsch. Po skonÄ•ení dokumentu bude následovat cestovatelská pÅ™edná&scaron;ka za úÄ•asti obou protagonistÅ¯.
PÅ™ístupno ** 90 minut ** vstupné 90 KÄ•
27. pátek 28. sobota 16:30 hodin
BAJKEÅ˜I
film. Nevlastní bratÅ™i Jáchym a David spoleÄ•nÄ› s kamarádem Sa&scaron;ou tráví vÄ›t&scaron;inu Ä•asu ve svÄ›tÄ›
sociálních sítí. NejvÄ›t&scaron;í Å¾ivotní problém je vybitý mobil nebo nefunkÄ•ní wifi. Na nátlak rodiÄ•Å¯ jsou donuceni vydat
na dvousetkilometrový cyklovýlet. PÅ™ístupno ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
27. pátek 19:00 hodin
ÄŒÁRA Kriminální thriller o pa&scaron;erácích ze slovensko-ukrajinských hranic. Ukazuje podsvÄ›tí a Å¾ivot na samotné
východní hranici EU, kde Ä•asto platí vlastní zákony. Do 15 let nepÅ™ístupno ** slovensky ** 108 minut ** vstupné 110 KÄ•
28. sobota 30. pondÄ›lí 19:00 hodin
JIGSAW Americký horor. Zohavená tÄ›la se zaÄ•nou
objevovat na rÅ¯zných místech ve mÄ›stÄ›. V prÅ¯bÄ›hu vy&scaron;etÅ™ování v&scaron;echny dÅ¯kazy jednoznaÄ•nÄ› ukazu
jednoho muÅ¾e. MuÅ¾ zvaný Jigsaw je ale 10 let po smrti&hellip; Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 91 minut ** vstupné 11
KÄ•
29. nedÄ›le 16:30 hodin
THOR: RAGNAROK Thor je uvÄ›znÄ›n na opaÄ•ném konci vesmíru
bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s Ä•asem, aby se vrátil vÄ•as do Asgardu a zastavil
Ragnarok. PÅ™edtím ale musí pÅ™eÅ¾ít smrtící gladiátorskou soutÄ›Å¾, v níÅ¾ se ocitá tváÅ™í v tváÅ™ svému bývalému
Hulkovi. PÅ™ístupno ** dabing ** minut ** vstupné 120 KÄ•
29. nedÄ›le 19:00 hodin
HORA MEZI
NÁMI Americké drama. Dva náhodní spolucestující se s malým letadlem zÅ™ítí uprostÅ™ed zasnÄ›Å¾ených hor. V tÄ›chto
extrémních podmínkách nemají jinou &scaron;anci na pÅ™eÅ¾ití, neÅ¾ si vytvoÅ™it silné pouto. Do 12 let nevhodné ** titu
** minut ** vstupné 110 KÄ•
31. úterý 19:00 hodin
CHLAPI NEPLÁÄŒOU Bosenský kandidát na
Oscara nás pÅ™ená&scaron;í do prostÅ™edí horského hotelu, ve kterém probíhá psychologický experiment s osmi
váleÄ•nými veterány bývalé Jugoslávie. V atmosféÅ™e prázdného hotelu vyplouvají na povrch ty nejhlub&scaron;í rány
minulosti. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 98 minut ** vstupné 80 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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