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Kino VesmÃ-r Trutnov bÅ™ezen 2018
28. 2. 2018
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - bÅ™ezen 2018

nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. Ä•tvrtek 19:00 hodin
HORA
ART film Australský dokumentární snímek s komentáÅ™e
s nejvy&scaron;&scaron;ími vrcholky svÄ›ta, doprovázený mocnou hudbou Australského komorního orchestru. Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 74 minut ** vstupné 80 KÄ•
2. pátek 16:30 hodin
BLACK PANTHER (2D)
Americký film o váleÄ•níkovi T&rsquo;Challyovi, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domÅ¯, aby se stal
novým králem.
PÅ™ístupno ** dabing ** 132 minut ** vstupné 110 KÄ•
2. pátek 19:00 hodin
LADY BIRD
Americké drama. NeobyÄ•ejný pÅ™íbÄ›h o obyÄ•ejném dospívání holky, která zoufale hledá kluka a smysl Å¾ivota. Film patÅ
mezi nejlep&scaron;í snímky roku 2017, získal ocenÄ›ní Zlatý glóbus za Å¾enský herecký výkon. Do 12 let nevhodné ** titulky
94 minut ** vstupné 110 KÄ•
3. sobota 16:30 hodin
PÍSEÅ‡ MOÅ˜E Irská animovaná pohádka.
V bájné krajinÄ› starých KeltÅ¯ Å¾ije na osamÄ›lém majáku otec s dcerou a synem. Å½ivot celé rodiny se obrátí vzhÅ¯ru
nohama ve chvíli, kdy se ukáÅ¾e, Å¾e malá dcerka je poslední z tuleních víl. PÅ™ístupno ** dabing ** 93 minut ** vstupné 8
KÄ•
3. sobota 19:00 hodin
SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVÅ½DY Britský hudební
dokumentární film promítaný v rámci projektu Jeden veÄ•er 100 kin v ÄŒR. ÄŒistý záznam legendárního koncertu.
PÅ™ístupno od 15 let ** bez titulkÅ¯ ** 87 minut ** vstupné 180 KÄ•
4. nedÄ›le 16:30 hodin
SNÄšHO
KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNÄš A LEDU (3D) Ruská animovaná pohádka je pokraÄ•ováním populární série plné
dobrodruÅ¾ství, humoru i kouzel. PÅ™ístupno ** dabing ** 80 minut ** vstupné 130 KÄ•, dÄ›ti 110 KÄ•
4. nedÄ›le
19:00 hodin
RUDÁ VOLAVKA Americký thriller. Dominika Jegorovová má mnoho tváÅ™í. Je milující
dcerou, primabalerínou, mistryní ve svádÄ›ní a manipulaci. A pÅ™edev&scaron;ím je &scaron;piÄ•kovÄ› vycviÄ•enou agentkou
ruské tajné sluÅ¾by. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 140 minut ** vstupné 120 KÄ•
5. pondÄ›lí 19:00 hodin
KRKONO&Scaron;E ÄŒeský dokumentární film. PÅ™ístupno ** 90 minut ** vstupné 100 KÄ•
6. úterý
stÅ™eda 19:00 hodin
NOÄŒNÍ HRA Americká akÄ•ní krimikomedie. Pravidelné spoleÄ•enské veÄ•ery Anni
Maxe s dal&scaron;ími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy MaxÅ¯v charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se
záhadnou vraÅ¾dou.
Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 100 minut ** vstupné 110 KÄ•
8. Ä•tvrtek 19:00 hodin
HMYZ
ART film
BÄ›hem zkou&scaron;ky divadelní h
prolnou Å¾ivoty ochotníkÅ¯ s osudy postav této hry. Hmyz je posledním celoveÄ•erním filmem svÄ›tovÄ› uznávaného reÅ¾isér
Jana &Scaron;vankmajera. Do 12 let nevhodné ** 98 minut ** vstupné 110 KÄ•
9. pátek 16:30 hodin
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ ÄŒesko-polský dokument mapuje 10 let zpÄ›vaÄ•Ä•iny kariéry a také pÅ™íprav
jubilejní koncert. PÅ™ístupno ** Ä•esky ** 90 minut ** vstupné 120 KÄ•
9. pátek 19:00 hodin
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONÅ® Americký horor. Nejstra&scaron;idelnÄ›j&scaron;ím domem lidské historie je sídlo rodiny
WinchesterÅ¯, které stojí v Kalifornii a postaveno je prý na tenkém pomezí na&scaron;eho svÄ›ta a samotného pekla. Do
12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 120 KÄ•
10. sobota 11. nedÄ›le 16:30 hodin
VÄŒELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY Australsko-nÄ›mecký animovaný rodinný film. V MájinÄ› úlu to bzuÄ•í vzru&scaron;ením,
dokonÄ•ili letní sklizeÅˆ a z Buzztropolisu pÅ™ijel vysoký hodnostáÅ™ s dÅ¯leÅ¾itým vzkazem pro královnu. PÅ™ístupno **
85 minut ** vstupné 110 KÄ•
10. sobota 11. nedÄ›le 19:00 hodin
TÁTOVA VOLHA ÄŒeské
komediální drama, v nÄ›mÅ¾ se náhle ovdovÄ›lá Eva s dcerou Terezou vydávají veteránem volha GAZ 21 po stopách
bývalých milenek a pÅ™átel zesnulého Ludvíka, aby vypátraly jeho nemanÅ¾elského syna. PÅ™ístupno ** 90 minut **
vstupné 130 KÄ•
12. pondÄ›lí 19:00 hodin
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE - POBÅ˜EÅ½Í KOSTER,
DIAMANTY A ÄŒERVENÍ ÄŒERNO&Scaron;I Cestopisný poÅ™ad KateÅ™iny a Milo&scaron;e Motani. Vstupné 80 KÄ•
13. úterý 19:00 hodin
PÅ˜ÁNÍ SMRTI Americké akÄ•ní krimi. Bruce Willis se z klidného otce promÄ›ní ve
vraÅ¾dící stroj poté, co je ublíÅ¾eno jeho rodinÄ›. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 130 KÄ•
14. stÅ™eda 10:00 hodin
PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMÅ® 2 Pásmo Ä•eských pohádek J. Trnky, H.
Týrlové, M. &Scaron;ebesty a dal&scaron;ích z Národního filmového archivu pro dÄ›ti od 5 do 10 let. Pro
nejmen&scaron;í ** 59 minut ** vstupné 40 KÄ•
14. stÅ™eda 19:00 hodin
JÁ, TONYA Americká
Å¾ivotopisná komedie. Tonya Harding se navÅ¾dy zapsala do historie jako nejlep&scaron;í krasobruslaÅ™ka svÄ›ta, která
&scaron;okujícím zpÅ¯sobem zaútoÄ•ila na svou soupeÅ™ku Nancy Kerrigan. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 110 minu
** vstupné 120 KÄ•
15. Ä•tvrtek 19:00 hodin
MOST NA KONCI SVÄšTA Balkánský thriller.
Pátrání po starém bosenském Chorvatovi Jozovi, který Å¾il v srbském domÄ› v chorvatské krajinÄ›, probíhá v dobÄ›, kdy se
Srbové vracejí po chorvatské operaci BouÅ™e domÅ¯. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 114 minut ** vstupné 90 KÄ•
16. pátek 17. sobota 18. nedÄ›le 16:30 hodin
CESTA ZA KRÁLEM TROLLÅ®
animovaný film. Král trollÅ¯ je zlovÄ›stný a hrozivý obr z hor, který dÅ™íme ve své jeskyni a Ä•eká, aÅ¾ se nÄ›která z princeze
svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst. PÅ™ístupno ** dabing ** 104 minut ** vstupné 120
KÄ•
16. pátek 19:00 hodin
TLUMOÄŒNÍK ÄŒesko-slovensko-rakouská roadmovie. Dva staÅ™í pá
cestují napÅ™íÄ• Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 113 minut ** vstupné
120 KÄ•
17. sobota 18. nedÄ›le 19:00 hodin
TOMB RIDER Americký akÄ•ní film. Lara Croft musí
sobÄ› posbírat v&scaron;echnu odvahu a odhodlání bojovat aÅ¾ do samého konce, aby zachránila svÄ›t.
Do 12 let
nevhodné ** titulky ** 122 minut ** vstupné 130 KÄ•
19. pondÄ›lí 20. úterý 19:00 hodin
ONI 2:
NOÄŒNÍ KOÅ˜IST Americký horor. Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, nav&scaron;tíví tÅ™i psychopati a
podrobí je zkou&scaron;ce aÅ¾ po ty nejzaz&scaron;í meze. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 85 minut ** vstupné 110 KÄ
21. stÅ™eda 19:00 hodin
NIKDYS NEBYL Francouzsko-americký thriller. Joe je váleÄ•ný veterán,
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který si nese celou Å™adu jizev nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dÄ›tství. Významný senátor si ho najme, aby pÅ™ived
zpÄ›t jeho nezletilou dceru, která skonÄ•ila v jednom z domÅ¯, v nichÅ¾ kvete dÄ›tská prostituce. Do 15 let nepÅ™ístupno *
titulky ** 95 minut ** vstupné 90 KÄ•
22. Ä•tvrtek 18:00 hodin
EXPEDIÄŒNÍ KAMERA 2018
Mezinárodní filmový festival je nejvÄ›t&scaron;í cestovatelská a outdoorová akce v ÄŒR. Tento unikátní projekt
pÅ™iná&scaron;í nejlep&scaron;í filmy uplynulé sezóny z celého svÄ›ta i novinky z domácí produkce. PÅ™ístupno **
vstupné 100 KÄ•
23. pátek 24. sobota 25. nedÄ›le 16:30 hodin
KRÁLÍÄŒEK PETR
dobrodruÅ¾ný rodinný film. KrálíÄ•ek Petr Å¾ije bezstarostnÄ› spolu s ostatními zvíÅ™átky na farmÄ›. Nový majitel statku se
v&scaron;ak o svÅ¯j Å¾ivotní prostor dÄ›lit nemíní, a tak zaÄ•íná bizarní válka o teritorium. PÅ™ístupno ** dabing ** 89 min
** vstupné 130 KÄ•
23. pátek 19:00 hodin
DEJ MI SVÉ JMÉNO
pÅ™ichází pohledný americký 24letý student Oliver, který spolupracuje na projektu o Å™ecko-Å™ímském umÄ›ní. Oliver je
fascinovaný krásou umÄ›ní a Elie je fascinovaný Oliverem&hellip; Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné
120 KÄ•
24. sobota 25. nedÄ›le 19:00 hodin
MÁÅ˜Í MAGDALÉNA
jedné z nejtajemnÄ›j&scaron;ích Å¾enských postav na&scaron;í civilizace, z níÅ¾ dÄ›jiny udÄ›laly prostitutku. Do 12 let nevh
** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 KÄ•
26. pondÄ›lí 19:00 hodin
WINCHESTER: SÍDLO
DÉMONÅ®
Americký horor. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 99 minut ** vstupné 120 KÄ•
27. úterý 19:00
hodin
PLANETA ÄŒESKO ÄŒeský dokumentární film Mariána Poláka. Na&scaron;e pÅ™íroda je pestrá jako
málokde na svÄ›tÄ›. Krásu a dobrodruÅ¾ství máme na dosah ruky. PÅ™ístupno ** 80 minut ** vstupné 80 KÄ•
28
stÅ™eda 10:00 hodin
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Pásmo pohádek pro nejmen&scaron;í s nejznámÄ›j&scaron;ími postaviÄ•kami, jako je RákosníÄ•ek, víla Amálka,
KÅ™emílek a VochomÅ¯rka, Rumcajs a dal&scaron;í. Pro nejmen&scaron;í ** 62 minut ** vstupné 30 KÄ•
28.
stÅ™eda 19:00 hodin
TÁTOVA VOLHA
ÄŒeské komediální drama. P
KÄ•
29. Ä•tvrtek 19:00 hodin
KIRIKOU Francouzský animovaný film promítaný v rámci Festivalu
frankofonie v TrutnovÄ›. PÅ™ístupno ** titulky ** 74 minut
30. pátek 31. sobota 16:30 hodin
READY PLAYER ONE: HRA ZAÄŒÍNÁ (2D) Americký akÄ•ní sci-fi thriller Stevena Spielberga. DÄ›j filmu je zasazen do roku
2045, kdy se svÄ›t ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 140 minut ** vstupné 110 KÄ•
30. pátek 31. sobota 19:00 hodin
OPERACE: ENTEBBE Britský politický thriller inspirovaný
skuteÄ•nými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na cestÄ› z Tel Avivu do PaÅ™íÅ¾e. Do 12 let nevhodné ** titulky
** 107 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 LOGO Radio ÄŒerná hora
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