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Pátek 8. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 94 minuty.
Julius Schmitke je postarší konstruktér, jehož osamělý život tvoří stereotypní práce. Když je jednoho dne pověřen opravou nevysvětlitelně skřípající staré turbíny, kterou kdysi navrhl, není
z výletu na českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých lesů, zchátralých
dolů a neméně podivných lidí v něm mnoho důvěry nevyvolá. Když se mu však přes noc záhadně ztratí kolega, musí i Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené stromy... Tajemný příběh
s detektivní zápletkou odehrávající se v magickém prostředí Krušných hor. ČR / Německo 2014.
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Pátek 15. ledna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 91 minuta.
V pﬁíbûhu se dozvíme, proã vlastnû roztomilí Mimoni dobrovolnû slouÏí padouchovi Gruovi. Od
nepamûti totiÏ vidí smysl své existence v posluhování tomu nejvût‰ímu darebákovi ‰iroko daleko. Tak to ‰lo celá staletí, aÏ do okamÏiku, kdy Ïádného nového nadﬁízeného najít nedokázali
a upadli do hluboké deprese. Na‰tûstí se v jejich stﬁedu zjevili tﬁi noví „hrdinové“ – Kevin, Stuart
a Bob. Ti vyrazili do svûta, aby v‰em sv˘m mimoÀsk˘m kamarádÛm vrátili smysl Ïivota tím, Ïe
spáchají nûco hodnû ‰patného... Animovaná komedie v ãeském znûní. USA 2015.
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Pátek 22. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 125 minut.
Pﬁed dvaadvaceti lety otevﬁel milionáﬁ John Hammond na odlehlém ostrovû Jursk˘ park. Park
jede stále na plné obrátky, roãnû jím projdou milióny nad‰en˘ch náv‰tûvníkÛ. Ambiciózní manaÏerka parku v‰ak hledá stále nové zpÛsoby, jak tuto jedineãnou atrakci je‰tû víc zatraktivnit.
Chce vyrobit je‰tû vût‰í zvíﬁe, neÏ je T-Rex. Biolog Owen Grady v‰ak ve tvorech, které nestvoﬁila pﬁíroda, ale laboratoﬁ, vidí velké nebezpeãí. A události mu brzy dají za pravdu – jedin˘m
cílem v‰ech zaãíná b˘t holé pﬁeÏití... Akãní dobrodruÏn˘ snímek s ãesk˘mi titulky. USA 2015.
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Nedûle 24. ledna, 16.00. Vstupné 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 70 minut.
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Toto animované pásmo pﬁedstaví v˘bûr z ãesk˘ch animaãních technik 40.– 60. let. Uvidíte pohádky Vzpoura hraãek, Kamenáã Bill a drzí zajíci a dal‰í. Vhodné pro dûti od 5 do 12 let.

Toto animované pásmo pﬁedstaví v˘bûr z ãesk˘ch animaãních technik 40.– 60. let. Uvidíte pohádky Vzpoura hraãek, Kamenáã Bill a drzí zajíci a dal‰í. Vhodné pro dûti od 5 do 12 let.

Toto animované pásmo pﬁedstaví v˘bûr z ãesk˘ch animaãních technik 40.– 60. let. Uvidíte pohádky Vzpoura hraãek, Kamenáã Bill a drzí zajíci a dal‰í. Vhodné pro dûti od 5 do 12 let.

Iracionální muÏ

Iracionální muÏ

Iracionální muÏ

snímek Woodyho Allena

snímek Woodyho Allena

snímek Woodyho Allena

Pátek 29. ledna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 96 minut.
Uznávan˘, leã rozervan˘ profesor filozofie Abe Lucas pﬁijíÏdí uãit na fakultu do malého mûsteãka, kde se brzy zaplétá se dvûma Ïenami – osamûlou profesorkou Ritou a svou nejlep‰í studentkou Jill. Jednou pﬁi obûdû vyslechnou Abe a Jill zvlá‰tní konverzaci cizích lidí u vedlej‰ího
stolu. Tento okamÏik Abea zmûní a on si zaãne pln˘mi dou‰ky vychutnávat Ïivot. Jeho rozhodnutí ke zmûnû spustí ﬁetûzec událostí, které ovlivní jeho, Ritu i Jill navÏdy… Mysteriózní drama
v anglickém znûní s titulky. USA 2015.
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měnín

sobota 30. ledna v 18.30
digitálně restaurovaný film MARKÉTA LAZAROVÁ
hudební vystoupení Ondřej Žák & Laďa Baxant
info – filmový klub:
733 737 867, facebook /Filmový klub Měnín, web kina
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