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Kino VesmÃ-r Trutnov Ãºnor 2018

21. 1. 2018
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - únor 2018
KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. Ä•tvrtek 16:30 hodin
MÅ®J Å½IVOT CUKETKY Francouzsko-&scaron;výcarský animovaný film. Cuketka není Å¾ádná padavka, ale malý
Ä•iperný chlapec. Poté, co pÅ™ijde o maminku, má pocit, Å¾e je sám na svÄ›tÄ›. To ale je&scaron;tÄ› neví, s kým se ve svém
novém Å¾ivotÄ› setká. PÅ™edfilm: SVATBA SNÄšHULÁKA KARLA PÅ™ístupno ** dabing ** 67+12 minut ** vstupné 12
KÄ•, dÄ›ti 100 KÄ•
1. Ä•tvrtek 19:00 hodin
NEMILOVANÍ Rusko-francouzsko-belgicko-nÄ›mecké
drama. Å½eÅˆa a Boris procházejí bolestným rozvodem a jejich dvanáctiletý Aljo&scaron;a je jim spí&scaron;e pÅ™ítÄ›Å¾í.
V&scaron;echno se zmÄ›ní ve chvíli, kdy Aljo&scaron;a zmizí. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 127 minut ** vstupné 90
KÄ•
2. pátek 16:30 hodin
JUMANJI: VÍTEJTE V DÅ½UNGLI (3D) Americký dobrodruÅ¾ný rodinn
film. KdyÅ¾ Ä•tveÅ™ice &scaron;kolákÅ¯ objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy pÅ™edtím nesly&scaron;eli,
ocitají se v&scaron;ichni vzápÄ›tí v dÅ¾ungli a doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. PÅ™ístupno ** dabing
** 111 minut ** vstupné 130 KÄ•
2. pátek 19:00 hodin
CUKRÁÅ˜ Izraelsko-nÄ›mecké drama. Po
smrti milence se nÄ›mecký cukráÅ™ Thomas vydává do Izraele - rodné zemÄ› Orana, muÅ¾e, jehoÅ¾ miloval. ZaÄ•ne zde
pracovat v kavárnÄ›, jejíÅ¾ majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 104 minut **
vstupné 110 KÄ•
3. sobota 16:30 hodin
COCO (2D) Americký animovaný film. Navzdory
prazvlá&scaron;tnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touÅ¾í stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol,
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svÅ¯j talent se Miguel souhrou neuvÄ›Å™itelných okolností ocitne v pÅ™ekrásné a
barevné Å˜í&scaron;i zesnulých. PÅ™ístupno ** dabing ** 105 minut ** vstupné 120 KÄ•
3. sobota 19:00 hodin
PREZIDENT BLANÍK ÄŒeský film navazující na úspÄ›&scaron;ný seriál se odehrává na pozadí skuteÄ•ných
událostí druhé pÅ™ímé volby prezidenta ÄŒR. Vystupuje v nÄ›m celá Å™ada aktérÅ¯ Ä•eského politického a spoleÄ•enského
Å¾ivota. Do 15 let nepÅ™ístupno ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
4. nedÄ›le
16:30 hodin
ZTRAC
V DÅ½UNGLI Americké dobrodruÅ¾né drama podle skuteÄ•ného pÅ™íbÄ›hu. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 101 minut **
vstupné 110 KÄ•
4. nedÄ›le
19:00 hodin
MÍSTO SPLNÄšNÝCH PÅ˜ÁNÍ Italské komediální dram
Záhadný muÅ¾ sedí kaÅ¾dý den u stejného stolu restaurace The Place, pÅ™ipraven vysly&scaron;et a vyplnit pÅ™ání
náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯. Co budou schopni udÄ›lat, aby získali to, co chtÄ›jí? Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut **
vstupné 90 KÄ•
5. pondÄ›lí 6. úterý 19:00 hodin
NA KONCI SVÄšTA Britské romantické
drama. Johny pracuje na farmÄ› svých rodiÄ•Å¯, po veÄ•erech ubíjí frustraci destruktivní konzumací alkoholu a pÅ™íleÅ¾itostn
sexem. Osudový vztah potkává v sezonÄ› jehÅˆat, kdy pÅ™ichází na farmu rumunský charismatický pomocník. Do 15 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 80 KÄ•
7. stÅ™eda 8. Ä•tvrtek 19:00 hodin
ODNIKUD NÄ›mecko-francouzské drama. Å½ivot Katji se otÅ™ese v základech, kdyÅ¾ pÅ™i bombovém útoku pÅ™ichází o
syna a manÅ¾ela. Rodina a pÅ™átelé se jí snaÅ¾í být v tÄ›Å¾kých chvílích oporou, Katja ov&scaron;em nemÅ¯Å¾e jít dál s
Å¾e vrazi její rodiny chodí beztrestnÄ› po svobodÄ›. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 106 minut ** vstupné 80 KÄ•
pátek 10. sobota 16:30 hodin
SNÄšHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNÄš A LEDU (2D) Ruský
animovaný film. Poté, co Gerda porazila SnÄ›hovou královnu a osvobodila svého bratra Kaye, má pÅ™ed sebou
dal&scaron;í úkol - nalézt rodiÄ•e unesené Severním vÄ›trem a dát celou rodinu zase dohromady. PÅ™ístupno ** dabing
** 89 minut ** vstupné 125 KÄ•, dÄ›ti 100 KÄ•
9. pátek 10. sobota 11. nedÄ›le 19:00 hodin
PADESÁT ODSTÍNÅ® SVOBODY Fenomén Padesát odstínÅ¯ vstupuje do tÅ™etí, závÄ›reÄ•né fáze. Anastasia Steele a
Christian Grey se dobrovolnÄ› zÅ™ekli své svobody a pÅ™ed svÄ›dky Å™ekli rozhodné &bdquo;Ano&ldquo;. Å½ít
&scaron;Å¥astnÄ› aÅ¾ do smrti jim ale nebude dopÅ™áno. Do 18 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 105 minut ** vstupné 140 KÄ
11. nedÄ›le 16:30 hodin
SNÄšHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNÄš A LEDU (3D) Ruský animov
film. PÅ™ístupno ** dabing ** 89 minut ** vstupné 140 KÄ•, dÄ›ti 120 KÄ•
12. pondÄ›lí 19:00 hodin
GUATEMALA, MEXIKO Cestopisný poÅ™ad Radko Chadimy. Vstupné 80 KÄ•
13. úterý 19:00 hodin
KVARTETO ÄŒeská komedie. Hráli jste nÄ›kdy v kapele? Je to jako druhá rodina, spoleÄ•nÄ› prahnete po &scaron;tÄ›st
a proÅ¾íváte neÄ•ekaná dobrodruÅ¾ství. Do 12 let nevhodné ** 93 minut ** vstupné 100 KÄ•
14. stÅ™eda 10:00
hodin
VÄšNEÄŒEK POHÁDEK 2 Pásmo Ä•eských pohádek pro nejmen&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 7
minut ** vstupné 30 KÄ•
14. stÅ™eda 19:00 hodin
&Scaron;PINDL ÄŒeská horská zimní
komedie. Do zasnÄ›Å¾eného &Scaron;pindlerova Mlýna vyráÅ¾í sestry Eli&scaron;ka, Katka a Magda na dámskou jízdu.
Mají v plánu si uÅ¾ít odpoÄ•inek, zábavu a moÅ¾ná i trochu milostného dobrodruÅ¾ství. PÅ™ístupno ** 98 minut ** vstupn
110 KÄ•
15. Ä•tvrtek 19:00 hodin
PAULA
ART fi
letech opustil pÅ™ítel. RozhoÅ™Ä•ená Å¾ena, odmítající pÅ™ijmout roli pasivní obÄ›ti, se náhle ocitá na ulici. Její cesta PaÅ™
znovunalezením nezávislosti a klidu, plná bizarních setkání, právÄ› zaÄ•íná. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 97 minut **
vstupné 110 KÄ•
16. pátek 17. sobota 16:30 hodin
BLACK PANTHER (2D) Americké akÄ•ní
drama od studia Marvel je dobrodruÅ¾stvím váleÄ•níka T&rsquo;Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy,
vrací domÅ¯, aby se stal novým právoplatným králem. KdyÅ¾ se v&scaron;ak znovu objeví mocný dávný nepÅ™ítel, jsou
T&rsquo;Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera podrobeny tÄ›Å¾ké zkou&scaron;ce. PÅ™ístupno ** dabing **
minut ** vstupné 120 KÄ•
16. pátek 17. sobota 19:00 hodin
TVÁÅ˜ VODY Americké fantasy
drama se odehrává za studené války v utajované americké vládní laboratoÅ™i, kde pracuje Elisa. Elisa je nÄ›má, coÅ¾
pro ni ve velké míÅ™e znamená izolaci od okolního svÄ›ta. Její Å¾ivot se zmÄ›ní jednou provÅ¾dy, kdyÅ¾ spoleÄ•nÄ› s kole
Zeldou objeví pÅ™ísnÄ› tajný experiment. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 120 KÄ•
18. ne
16:30 hodin
BLACK PANTHER (3D) Americké akÄ•ní drama. PÅ™ístupno ** dabing ** minut **
vstupné 140 KÄ•
18. nedÄ›le 19:00 hodin
HAPPY END Francouzský film. Malá Eve se
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odstÄ›huje za otcem do rozlehlého rodinného sídla v Calais. Jeho neurotiÄ•tí a sebestÅ™ední obyvatelé jsou zahledÄ›ni do
nevÄ›r, komplotÅ¯ a iluzí o vlastní výjimeÄ•nosti. Snadno tak pÅ™ehlédnou, Å¾e nový pÅ™írÅ¯stek také skrývá jedno temné
tajemství. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 80 KÄ•
19. pondÄ›lí 20. úterý 19:00 hodin
PREZIDENT BLANÍK ÄŒeský film. Do 15 let nepÅ™ístupno ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
21. stÅ™eda
19:00 hodin
NIT Z PÅ˜ÍZRAKÅ®
Americké drama vypráví pÅ™íbÄ›h muÅ¾e posedléh
natolik soustÅ™edÄ›ného na kaÅ¾diÄ•ký detail, Å¾e mu uniká v&scaron;e podstatné. MuÅ¾e, kterého zniÄ•ila láska. Nebo
zachránila. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 KÄ•
22. Ä•tvrtek 19:00 hodin
VNITÅ˜NÍ SLUNCE
ART film Francouzské drama. Rozvedená umÄ›lkynÄ› Isab
ale vkládá do muÅ¾Å¯, kteÅ™í jsou spí&scaron;e opakem jejího ideálu. DÄ›j neprezentuje plynulý pÅ™íbÄ›h, ale odhaluje po
ty nejvýmluvnÄ›j&scaron;í pasáÅ¾e z Isabellina Å¾ivota, které dohromady skládají osobnost nerozhodné, neurotické, ale
pÅ™esto stále neodolatelnÄ› &scaron;armantní Å¾eny. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94 minut ** vstupné 110 KÄ•
23. pátek 24. sobota 25. nedÄ›le 16:30 hodin
PRAÄŒLOVÄšK
Franc
komedie vypráví pÅ™íbÄ›h z doby, kdy po na&scaron;í zemi kráÄ•ela prehistorická zvíÅ™ata. Hlavním hrdinou je neohroÅ¾e
jeskynní muÅ¾ Dug, který se se svým nejlep&scaron;ím Ä•tyÅ™nohým pÅ™ítelem ÄŒenichem snaÅ¾í uchránit svÅ¯j domov
velkou hrozbou. Na jejich území totiÅ¾ pÅ™ichází pokrokoví lidé z doby bronzové v Ä•ele s lordem BafonÄ›m. PÅ™ístupno
dabing ** minut ** vstupné 125 KÄ•, dÄ›ti 100 KÄ•
23. pátek 24. sobota 19:00 hodin
VÄšÄŒNÄš
NEVÄšRNÁ ÄŒeské milostné drama. Josef a Milu&scaron;ka jsou manÅ¾elé snad celou vÄ›Ä•nost. Josef svou Å¾enu sice
miluje, ale má také slabost pro krásné Å¾eny. Milu&scaron;ka jako bývalá tÄ›locvikáÅ™ka svého manÅ¾ela i dceru
neúnavnÄ› zahrnuje neutuchající péÄ•í a terorem zdravého Å¾ivotního stylu. Jejich manÅ¾elství a Josefovo nakladatelství se
pomalu Å™ítí do záhuby. Do 12 let nevhodné ** 92 minut ** vstupné 130 KÄ•
25. nedÄ›le 19:00 hodin
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA Americké Å¾ivotopisné drama líÄ•í pÅ™íbÄ›h novináÅ™Å¯ deníkÅ¯ The Washing
Post a The New York Times, kteÅ™í zveÅ™ejnili tajnou zprávu oznaÄ•ovanou jako Pentagon Papers o angaÅ¾ovanosti
americké vlády bÄ›hem války ve Vietnamu. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 KÄ•
26. pondÄ›lí 19:00 hodin
V ALBÁNII NEJSOU LVI
Cestopisný poÅ™ad Vladimíry Paterové a JindÅ™icha Budi. Vstupné 80 KÄ•
27. úterý 19:00 hodin
VNITÅ˜NÍ SLUNCE
ART film Francouzské drama. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 94
28. stÅ™eda 19:00 hodin
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA Americké Å¾ivotopisné drama. Do 1
let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 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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