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KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. stÅ™eda 19:00 hodin
SVATBA Francouzsko-pákistánský film. Osmnáctiletá belgická Pákistánka Zahira si je velmi blízká se
v&scaron;emi Ä•leny své rodiny aÅ¾ do dne, kdy ji zaÄ•nou nutit do tradiÄ•ního sÅˆatku. Mladá rozpolcená dívka spoléhá
na pomoc svého star&scaron;ího bratra Amira. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 98 minut ** vstupné 100 KÄ•
2.
Ä•tvrtek 19:00 hodin
MILADA ÄŒeský, deset let pÅ™ipravovaný film o dramatickém osudu Milady Horákové
ScénáÅ™ napsaný na základÄ› skuteÄ•ných událostí bez zbyteÄ•ného patosu vypráví osobní pÅ™íbÄ›h hrdinky. PÅ™ístupn
130 minut ** vstupné 120 KÄ•
3. pátek 4. sobota 16:30 hodin
PÅ˜Í&Scaron;ERÁKOVI (2D)
Animovaný rodinný film. Rodinka Wishbonových se snaÅ¾í zbavit svého prokletí. Cesta za rodinným &scaron;tÄ›stím je
v&scaron;ak plná úskalí a ostrých &scaron;piÄ•atých zubÅ¯. PÅ™ístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 120 KÄ•
3. pátek 19:00 hodin
V&Scaron;ECHNO NEJHOR&Scaron;Í Jaké to je, uvíznout v jednodenní Ä•asové
smyÄ•ce, která vÅ¾dy skonÄ•í va&scaron;í vraÅ¾dou? Dost dÄ›sivé! PÅ™esnÄ› to v thrilleru zaÅ¾ívá studentka Tree a nezb
tedy nic jiného, neÅ¾ koneÄ•nÄ› vypátrat svého vraha dÅ™íve, neÅ¾ ji zase zamorduje. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 96
minut ** vstupné 110 KÄ•
4. sobota 5. nedÄ›le 19:00 hodin
ALIBI NA KLÍÄŒ Francouzská
bláznivá komedie. Alibi na míru je kanceláÅ™, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na
veÄ•eÅ™i s pÅ™íbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? NevÄ›ra? Nebo mít prostÄ› na chvíli od v&scaron;eho pokoj? Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 KÄ•
5. nedÄ›le 16:30 hodin
PÅ˜Í&Scaron;ERÁKOVI
(3D) Animovaný rodinný film. PÅ™ístupno ** dabing ** 96 minut ** vstupné 150 KÄ•
7. úterý 8. stÅ™eda 19:00
hodin
BLADE RUNNER 2049 (2D) Americký sci-fi thriller. TÅ™icet let po událostech prvního filmu
odhaluje nový Blade Runner a dÅ¯stojník losangeleské policie dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, Å¾e by
mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské spoleÄ•nosti. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 163 minut ** vstupné 100
KÄ•
8. stÅ™eda 10:00 hodin
ÄŒERTOVSKÉ POHÁDKY Pásmo Ä•eských pohádek pro
nejmen&scaron;í. ÄŒert a KáÄ•a, Mike&scaron; stra&scaron;í, V Ä•ertích sluÅ¾bách a Mike&scaron; Ä•aruje. Pro
nejmen&scaron;í ** 76 minut ** vstupné 30 KÄ•
9. Ä•tvrtek 19:00 hodin
ABSENCE BLÍZKOSTI
ÄŒeské drama o rodiÄ•ovské lásce v hluku lesní samoty. Hedvika je svobodná matka tÅ™ímÄ›síÄ•ní Adélky, která prochází
Å¾ivotní krizí. PodvÄ›domÄ› cítí, Å¾e má radÄ›ji svého psa neÅ¾ vlastního potomka, v poÅ™ádku není ani její vztah s matko
období vnitÅ™ního zmatení si uvÄ›domí, Å¾e její hlavní problém spoÄ•ívá v absenci mateÅ™ské blízkosti. PÅ™ístupno ** 65
vstupné 100 KÄ•
10. pátek 16:30 hodin
LAJKA (2D) ÄŒeský loutkový animovaný sci-fi muzikál.
Slavná psí prÅ¯kopnice Lajka Å¾ije! Malá planeta na rohu galaxie se stala novým domovem v&scaron;ech do vesmíru
vystÅ™elených a navÅ¾dy ztracených zvíÅ™at. PÅ™ístupno ** 87 minut ** vstupné 120 KÄ•
11. sobota 16:30 ho
LAJKA (3D) ÄŒeský loutkový animovaný sci-fi muzikál. PÅ™ístupno ** 87 minut ** vstupné 130 KÄ•
1
pátek 11. sobota 12. nedÄ›le 19:00 hodin
VRAÅ½DA V ORIENT EXPRESU Americké detektivní
drama. Jedna z nejslavnÄ›j&scaron;ích detektivek Agathy Christie v&scaron;ech dob. PÅ™íbÄ›h tÅ™inácti cestujících podezÅ™
z vraÅ¾dy a zároveÅˆ uvízlých v luxusní vlakové soupravÄ› Orient expres. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut **
vstupné 120 KÄ•
12. nedÄ›le 16:30 hodin
THOR: RAGNAROK (3D) Americký akÄ•ní dobrodruÅ¾ný
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 ocit
tváÅ™ svému bývalému spojenci Hulkovi. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 140 KÄ•
14.
úterý 15. stÅ™eda 19:00 hodin
Å½IVOT ZA Å½IVOT
Francouzské dram
vyjedou na rozbouÅ™ené moÅ™e. KdyÅ¾ jedou o pár hodin pozdÄ›ji domÅ¯, stane se nehoda. Simon posléze bojuje na
pÅ™ístrojích o pÅ™eÅ¾ití. V PaÅ™íÅ¾i souÄ•asnÄ› Ä•eká jistá Å¾ena na transplantaci orgánu, která jí pÅ™inese druhou &
Å¾ivot. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 100 KÄ•
16. Ä•tvrtek 19:00 hodin
TOM OF FINLAND
ART film Finsko-&scaron;védské Å¾ivotopisné drama. ObÅ™í sv
feti&scaron; pro upnuté uniformy. Homoerotické kresby finského umÄ›lce tvoÅ™ícího pod pseudonymem Tom of Finland se
uÅ¾ staly souÄ•ástí popkultury. Stejnojmenné biografické drama ale odkrývá, Å¾e umÄ›lcÅ¯v Å¾ivot nebyl plný radosti a
potÄ›&scaron;ení, které jsou tak vlastní jeho tvorbÄ›. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 115 minut ** vstupné 80 KÄ•
17. pátek 18. sobota 19. nedÄ›le 16:30 hodin
MAXINOÅ½KA Francouzsko-belgický animovaný film.
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodruÅ¾nou cestu, aby odhalil záhadu dávno ztraceného tatínka, kterým není
nikdo jiný neÅ¾ legendární Lesní muÅ¾! PÅ™ístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 110 KÄ•
17. pátek 18. sob
19. nedÄ›le 19:00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ZávÄ›reÄ•ný díl filmové trilogie Zahradnictví s
názvem Nápadník se odehrává na samém konci let padesátých. Je pÅ™íbÄ›hem lásky, tentokrát lásky milenecké.
Vypráví o bitvÄ› mezi rodiÄ•i a jejich dÄ›tmi poznamenanými válkou a komunistickým pÅ™evratem a s tragikomickým nadhlede
obkresluje ostrou zlomovou linii mezi pÅ™edváleÄ•nou a pováleÄ•nou generací. Do 12 let nevhodné ** 113 minut **
vstupné 120 KÄ•
21. úterý 19:00 hodin
SUBURBICON: TEMNÉ PÅ˜EDMÄšSTÍ
britské mysteriózní krimi. V 50. letech je Å¾ivot v proslunÄ›ném stÅ™edoamerickém mÄ›steÄ•ku Suburbicon bezstarostný a
idylický. Malebné domky s upravenými trávníky jsou dokonalým místem pro &scaron;Å¥astné rodiny. Tedy alespoÅˆ
navenek. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 KÄ•
22. stÅ™eda 10:00 hodin
DVANÁCT MÄšSÍÄŒKÅ® II Pásmo Ä•eských pohádek pro nejmen&scaron;í. SnÄ›hulák, Dvanáct mÄ›síÄ•kÅ¯, Krakono&sca
a JehliÄ•ka, Ur&scaron;ula a trpaslíci a dal&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 69 minut ** vstupné 30 KÄ•
22.
stÅ™eda 19:00 hodin
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDÄšLÍ Francouzská &scaron;kodolibá komedie.
KdyÅ¾ organizujete dokonale promy&scaron;lenou, luxusní svatbu na francouzském zámeÄ•ku ze 17. století, úplnÄ› si to
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Å™íká o nÄ›jaký prÅ¯&scaron;vih. A kdyÅ¾ se má nÄ›co pokazit, vÄ›Å™te tomu, Å¾e se to opravdu pokazí a nezÅ¯stane jen
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 80 KÄ•
23. Ä•tvrtek 19:00 hodin
FANTASTICKÁ Å½ENA
ART film NÄ›mecko-americko-&scaron;panÄ›lsko-chilský koprodu
zpÄ›vaÄ•ka, Orlando star&scaron;í muÅ¾, oba se zamilují a plánují spoleÄ•nou budoucnost. Orlando v&scaron;ak náhle
onemocní a následnÄ› umírá. Ze smrti Orlanda viní Marinu jeho rodina. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 104 minut **
vstupné 110 KÄ•
24. pátek 19:00 hodin
SNOWFILMFEST 2017 CeloveÄ•erní pásmo
&scaron;piÄ•kových filmÅ¯ o extrémním lyÅ¾ování, zimním lezení, skialpinismu a dal&scaron;ích zimních radovánkách.
Tento festival je bratrský festival ExpediÄ•ní kamery. PÅ™ístupno ** vstupné 120 KÄ•, dÄ›ti a dÅ¯chodci 80 KÄ•
25
sobota 26. nedÄ›le 16:30 hodin
EARTH: DEN NA ZÁZRAÄŒNÉ PLANETÄš NejnovÄ›j&scaron;í snímek
z produkce BBC Earth Films. BÄ›hem jediného dne putujeme spolu se Sluncem od nejvy&scaron;&scaron;ích hor k tÄ›m
nejvzdálenÄ›j&scaron;ím ostrovÅ¯m, z hlubin exotické dÅ¾ungle aÅ¾ do labyrintÅ¯ velkomÄ›st. V Ä•eském znÄ›ní komentuje I
Trojan. PÅ™ístupno ** dabing ** 95 minut ** vstupné 80 KÄ•
25. sobota 19:00 hodin
LIGA
SPRAVEDLNOSTI (2D)
Americké dobrodruÅ¾né akÄ•ní sci-fi na motivy komiksÅ¯ z vydavatelství DC Comics o
stejnojmenném superhrdinském týmu. Do 12 let nevhodné ** titulky ** minut ** vstupné 110 KÄ•
26. nedÄ›le
19:00 hodin
LIGA SPRAVEDLNOSTI (3D) Americké dobrodruÅ¾né akÄ•ní sci-fi. Do 12 let nevhodné **
dabing ** minut ** vstupné 130 KÄ•
27. pondÄ›lí 28. úterý 19:00 hodin
HRÁÄŒI SE SMRTÍ
Americký mysteriózní thriller. Skupina studentÅ¯ medicíny se snaÅ¾í získat odpovÄ›Ä• na otázku, zda existuje Å¾ivot po smrt
OpakovanÄ› se dostávají do klinické smrti, av&scaron;ak stále nebezpeÄ•nÄ›j&scaron;í experimenty si na kaÅ¾dém z nich
vybírají svou daÅˆ. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 KÄ•
29. stÅ™eda 19:00 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ZávÄ›reÄ•ný díl filmové trilogie Zahradnictví. Do 12 let nevhodné ** 113 minut **
vstupné 120 KÄ•
30. Ä•tvrtek 19:00 hodin
SBOHEM DÄšCÁKU ÄŒeský dokumentární film
sleduje Ä•asosbÄ›rnou metodou pÅ™íbÄ›hy tÅ™í dÄ›tí, které opustily &bdquo;dÄ›cák&rdquo; a staví se na vlastní nohy. Sledo
jsme jejich cestu více jak Ä•tyÅ™i roky. MÄ›li stejnou startovní Ä•áru, ale jejich cesty nabraly strmý a odli&scaron;ný smÄ›r. Jak
sotva plnoletý Ä•lovÄ›k bez zku&scaron;enosti Å¾ivota v rodinÄ› dokáÅ¾e zaÅ™adit do spoleÄ•nosti? Do 12 let nevhodné **
minut ** vstupné 100 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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