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Kino VesmÃ-r Trutnov Ä•erven 2018

29. 5. 2018
Nabídka poÅ™adÅ¯ Domu kultury Trutnov - Ä•erven 2018
KINO VESMÍR
nábÅ™eÅ¾í Václava Havla 20, Trutnov tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pátek 2. sobota 3. nedÄ›le
17:00 hodin
NEUVÄšÅ˜ITELNÝ PÅ˜ÍBÄšH O OBROVSKÉ HRU&Scaron;CE Dánský rodinný animovaný film o ce
za velkým objevem - obrovskou hru&scaron;kou. PÅ™ístupno ** dabing ** 78 minut ** vstupné 90 KÄ•
1. pátek
19:30 hodin
SOLO: A STAR WARS STORY (2D) Americká sci-fi sága. PÅ™ístupno ** titulky ** 135
minut ** vstupné 130 KÄ•, dÄ›ti 110 KÄ•
2. sobota 3. nedÄ›le 19:30 hodin
MÄšSÍC JUPITERA
MaÄ•arský thriller z blízké budoucnosti vypráví pÅ™íbÄ›h uprchlíka, který po zásahu policejní kulkou zji&scaron;Å¥uje, Å¾e u
létat. NepravdÄ›podobný superhrdina v lidech probouzí strach i touhu po penÄ›zích a v Budape&scaron;ti se zaÄ•íná schylovat
k pÅ™estÅ™elkám a automobilovým honiÄ•kám. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 123 minut ** vstupné 80 KÄ•
4.
pondÄ›lí 19:30 hodin
TICHÉ MÍSTO Americký thriller. Vybrali si k Å¾ivotu tiché místo. Jediný hlasitÄ›j&scaro
zvuk se stává spou&scaron;tÄ›Ä•em pro nepÅ™edstavitelný teror. Hluk v tÄ›chto konÄ•inách mÅ¯Å¾e znamenat rozsudek
smrti. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 90 minut ** vstupné 110 KÄ•
5. úterý 6. stÅ™eda 19:30 hodin
FOXTROT Izraelské drama. Jonathan hlídá spolu s dal&scaron;ími tÅ™emi mladíky opu&scaron;tÄ›ný checkpoint kdesi
v pou&scaron;ti na severu Izraele. Od Ä•etby komiksÅ¯ a poslechu rádia je obÄ•as vyru&scaron;í projíÅ¾dÄ›jící automobil Ä•i
velbloud. Mladé vojáky vytrhne z nudy aÅ¾ neÄ•ekaná událost s fatálními následky. Do 12 let nevhodné ** titulky **
108 minut ** vstupné 80 KÄ•
7. Ä•tvrtek 19:30 hodin
BRATÅ˜I LUMIÉROVÉ
dokument pÅ™iná&scaron;í mimoÅ™ádnÄ› hodnotné svÄ›dectví o kulturním a technologickém rozvoji na pÅ™elomu 19. a 20.
století. 108 krátkých snímkÅ¯ bratrÅ¯ Lumièrových, vynálezcÅ¯ kinematografie, v 50 vteÅ™in dlouhých, preciznÄ›
zrestaurovaných filmech. PÅ™ístupno ** 87 minut ** vstupné 90 KÄ•
8. pátek 9. sobota 17:00 hodin
BACKSTAGE ÄŒeský romantický film pÅ™iná&scaron;í úplnÄ› nový a výjimeÄ•ný Å¾ánr taneÄ•ního filmu. UvolnÄ›ný sty
streetdance, dynamický rytmus a Ä•isté emoce a vá&scaron;eÅˆ tÄ›ch, kteÅ™í nevÄ›Å™í nikomu nad tÅ™icet let. PÅ™ístup
minut ** vstupné 120 KÄ•
8. pátek 9. sobota 19:30 hodin
DÁMSKÝ KLUB Americká komedie.
ÄŒtveÅ™ici dlouholetých kamarádek pojí spoleÄ•ná záliba v knihách. Jednoho dne se ponoÅ™í do lechtivÄ› erotického
románu Padesát odstínÅ¯ &scaron;edi, který se ukáÅ¾e jako více neÅ¾ inspirativní&hellip; Do 12 let nevhodné ** titulky
** 103 minut ** vstupné 100 KÄ•
10. nedÄ›le 16:30 hodin
SOLO: A STAR WARS STORY (3D)
Americká sci-fi sága. PÅ™ístupno ** dabing ** 135 minut ** vstupné 150 KÄ•, dÄ›ti 130 KÄ•
10. nedÄ›le 19:30
hodin
DELIRIUM Americký psychothriller. MuÅ¾ se vrací z psychiatrické léÄ•ebny do rodinného panství, kde
po nÄ›kolika paranormálních jevech zaÄ•ne vÄ›Å™it, Å¾e v domÄ› stra&scaron;í a Ä•íhá v nÄ›m pÅ™í&scaron;erné zlo. Do
nevhodné ** titulky ** 96 minut ** vstupné 110 KÄ•
11. pondÄ›lí 12. úterý 19:30 hodin
GHOST
STORIES Britský horor. Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivÄ› nadpÅ™irozených událostí.
TÅ™i nevysvÄ›tlitelné pÅ™ípady, které zaÄ•ne Å™e&scaron;it, ho vtáhnou do hororové smyÄ•ky. Do 12 let nevhodné ** titu
** 98 minut ** vstupné 110 KÄ•
13. stÅ™eda 19:30 hodin
POD JEDNÍM STROMEM Islandské
komediální drama. Na zahradÄ› klidného pÅ™edmÄ›stí stojí vysoký ko&scaron;atý strom. Strom vrhá velký a studený stín na
druhou zahradu. ObyÄ•ejné sousedské neshody, které strom vyvolává, se rozrostou v naprosto neoÄ•ekávanou
spirálu násilí, která se vymkne kontrole. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 89 minut ** vstupné 110 KÄ•
14.
Ä•tvrtek 19:30 hodin
HUMAN FLOW
ART film Americko-nÄ›me
uznávaného umÄ›lce Aj Wej-weje, který bere diváky na cestu s uprchlíky. BÄ›hem hrÅ¯zyplné odysey nabízí neÄ•ekanou
lidskou dÅ¯stojnost, nadÄ›ji a také humor. Mimo to pÅ™ipomíná i fakt, Å¾e uprchlické a migraÄ•ní lidské vlny jsou nedílnou
souÄ•ástí 20. století i celé historie. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 140 minut ** vstupné 100 KÄ•
15. pátek
16. sobota 17:00 hodin
JÁ, SIMON Americké drama. KaÅ¾dý si zaslouÅ¾í velkou lásku. Ale pro Simona je to
komplikované. Nikdo totiÅ¾ neví, Å¾e je gay, a on zase neví, kdo je tím anonymním spoluÅ¾ákem, který se s ním propojil pÅ
poÄ•ítaÄ•. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 120 KÄ•
15. pátek 16. sobota 19:30 hodin
ESCOBAR &Scaron;panÄ›lský thriller. Pablo Escobar, brutální zloÄ•inec, bezohledný vrah, narkobaron a
vládce kokainového impéria, ve své dobÄ› jeden z nejbohat&scaron;ích lidí planety. A mladiÄ•ká novináÅ™ka Virginia
Vallejo, do nelítostného kriminálníka beznadÄ›jnÄ› zamilovaná, je pro CIA pÅ™íleÅ¾itost, jak Escobara dostat. Do 15 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** 123 minut ** vstupné 120 KÄ•
17. nedÄ›le 17:00 hodin
PÅ˜Í&Scaron;ERKY
Z VESMÍRU Animovaná rodinná komedie. TÅ™i ufoni se rozhodli, Å¾e si u nás poÅ™ídí speciální a bezkonkurenÄ•nÄ›
nejlep&scaron;í matraci, kterou vidÄ›li ve vysílání teleshoppingu. DÄ›lají ale blbosti a místo hladkého pÅ™istání ztroskotají.
PÅ™ístupno ** dabing ** 85 minut ** vstupné 120 KÄ•
17. nedÄ›le 19:30 hodin
PROFESOÅ˜I ZLOÄŒ
Italská komedie. KdyÅ¾ pro tebe není místo na univerzitÄ›, je&scaron;tÄ› poÅ™ád mÅ¯Å¾e&scaron; zaÄ•ít vynalézat nové
drogy&hellip; Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 90 KÄ•
18. pondÄ›lí 19. úterý 19:30 hodin
NEZNÁMÝ VOJÁK
Finsko-belgicko-islandské váleÄ•né drama. Vypráví o jednotce finských vojákÅ¯
bojujících proti agresivnímu stalinskému SovÄ›tskému svazu. Ukazuje, jak tyto muÅ¾e spojilo pÅ™átelství, humor a touha
pÅ™eÅ¾ít. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 135 minut ** vstupné 110 KÄ•
20. stÅ™eda 19:30 hodin
MÁ&Scaron; JI! Americká komedie. KaÅ¾dý rok se pÄ›t velmi soupeÅ™ivých pÅ™átel zostra pustí do mÄ›síc trvající hry na
kterou hrají jiÅ¾ od první tÅ™ídy. Ve hÅ™e neplatí Å¾ádná omezení, riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah. Do 15 let
nepÅ™ístupno ** titulky ** minut ** vstupné 110 KÄ•
21. Ä•tvrtek 19:30 hodin
MANIFESTO
film Australsko-nÄ›mecké drama skládá hold promÄ›nlivé tradici a literární kráse umÄ›leckých manifestÅ¯ a zároveÅˆ
kriticky zkoumá roli umÄ›lce v dne&scaron;ní spoleÄ•nosti. Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 80 KÄ•
22. pátek 23. sobota 17:00 hodin
JURSKÝ SVÄšT: ZÁNIK Å˜Í&Scaron;E (2D)
Americko-&scaron;panÄ›lský dobrodruÅ¾ný film. Od chvíle, kdy zbÄ›hlí dinosauÅ™i zniÄ•ili zábavní park a luxusní resort Ju
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svÄ›t, ubÄ›hly uÅ¾ Ä•tyÅ™i roky. Lidé je opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. KdyÅ¾ ale na ostrovÄ› zaÄ•ne oÅ¾ívat do
sopka, pustí se Owen a Claire do záchranné operace s cílem pÅ™evézt dinosaury z ostrova do bezpeÄ•í. Do 12 let
nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 130 KÄ•
22. pátek 23. sobota 19:30 hodin
DEBBIE
A JEJÍ PARÅ¤AÄŒKY Americká krimi komedie. Debbie a její tým mají smÄ›lý plán loupeÅ¾e, kterou se chystají provést na
velkolepé kostýmní galapÅ™ehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu. Do 12 let nevhodné ** titulky ** minut
** vstupné 110 KÄ•
24. nedÄ›le 17:00 hodin
JURSKÝ SVÄšT: ZÁNIK Å˜Í&Scaron;E (3D) Americko
&scaron;panÄ›lský dobrodruÅ¾ný film. Do 12 let nevhodné ** dabing ** 130 minut ** vstupné 150 KÄ•
24. nedÄ›le
19:30 hodin
NEZNÁMÝ VOJÁK
Finsko-belgicko-islandské váleÄ•né drama. Do 12 let nevhodné **
titulky ** 135 minut ** vstupné 110 KÄ•
25. pondÄ›lí 19:30 hodin
BOHU Å½EL ÄŒeský dokument
Sa&scaron;i Dlouhého sleduje &scaron;est uprchlických pÅ™íbÄ›hÅ¯ proÅ¾ívaných po dobu nÄ›kolika let v ÄŒeské republice
jako bývalý Ä•len sovÄ›tského socialistického bloku a dnes souÄ•ást Evropské unie, vykazuje z celoevropského pohledu
témÄ›Å™ nejvÄ›t&scaron;í odpor vÅ¯Ä•i uprchlíkÅ¯m, aniÅ¾ by sama nÄ›jaké mÄ›la. PÅ™ístupno ** 86 minut ** vstupné 80 K
26. úterý 19:30 hodin
TEAMBUILDING ÄŒeská crazy komedie o tom, co se stane, kdyÅ¾ banda
zamÄ›stnancÅ¯ jedné banky vyrazí na teambuilding. Do 15 let nepÅ™ístupno ** 83 minut ** vstupné 120 KÄ•
27.
stÅ™eda 19:30 hodin
JSEM BOÅ½SKÁ Americká komedie. Být sexy je nejvíc a kaÅ¾dá holka a Å¾ena je t
krásná, jak se sama cítí být. ZáleÅ¾í na pÅ™ístupu. Co se stane, kdyÅ¾ úplnÄ› obyÄ•ejná plus size holka zaÄ•ne po ránÄ› d
hlavy sama sebe vidÄ›t a vnímat jako super koÄ•ku. A taky se podle toho zaÄ•ne chovat. Do 12 let nevhodné ** titulky **
110 minut ** vstupné 120 KÄ•
28. Ä•tvrtek 19:30 hodin
Å½ENOU Z BOÅ½Í VÅ®LE NÄ›mecké
komediální drama. Mír ve &scaron;výcarské vesnici je roku 1971 naru&scaron;en v momentÄ›, kdy se mladá Nora zaÄ•ne
zasazovat o hlasovací právo pro Å¾eny a jejich právo na zamÄ›stnání. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 96 minut **
vstupné 90 KÄ•
29. pátek 30. sobota 17:00 hodin
JIM KNOFLÍK, LUKÁ&Scaron; A
LOKOMOTIVA EMA NÄ›mecký dobrodruÅ¾ný rodinný fantasy film. Jim je docela obyÄ•ejný kluk s tak trochu neobyÄ•ejným
pÅ™íbÄ›hem. Jeho nejlep&scaron;ím kamarádem je strojvÅ¯dce Luká&scaron;, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle
nerozluÄ•ná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do svÄ›ta. PÅ™ístupno ** dabing ** 110 minut **
vstupné 120 KÄ•
29. pátek 30. sobota 19:30 hodin
SICARIO 2: SOLDADO Americké akÄ•ní
krimi. Soldado otevírá novou kapitolu filmové série Sicario. Do 15 let nepÅ™ístupno ** titulky ** 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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