březen 2020
Marek Slobodník – Afrika na pionieri
VYPRODÁNO!!!

cestování

Úterý 3. března, 19.00. Vstupné 170 Kč.
Pět cestovatelů, pět měsíců na cestách, 15 000 kilometrů na jednom z nejhorších jednostopých
motorových dopravních prostředků.

Poslední aristokratka
komedie Jiřího Vejdělka
Pátek 6. března, 20.00. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný. 110 minut.
Potomek emigrantů, rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák), získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Po příjezdu do Čech zjišťuje, že zámek se nachází ve
stavu pozvolného rozkladu. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef
(Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása
(Pavel Liška). Rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi budované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se je pokusit zachránit. ČR / SR 2019. České znění.

Sněžný kluk
dobrodružný animovaný film od tvůrců Jak vycvičit draka

dětský ﬁlm

Pátek 13. března, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč. 97 minut.
Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém se svým okolím. Útěchu
nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho
dne tam objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti. Yi mu začne říkat
Everest – podle hory, kam se yetti touží vrátit. Jak však má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky
kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? USA 2019. Český dabing.

Le Mans ’66
Matt Damon a Christian Bale ve strhujícím životopisném dramatu
Pátek 20. března, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 80 Kč. 153 minuty.
Carroll Shelby je bývalý závodník, jemuž byla na vrcholu kariéry odhalena srdeční vada, která
mu znemožnila pokračovat v závodění. Začne tedy novou kariéru jako vynalézavý konstruktér.
Společně s britským jezdcem Kenem Milesem postaví pro automobilku Ford revoluční závodní
auto. S ním pak zvítězí nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň...USA 2019. České titulky.

Ke startu připravit!
dětské filmové pásmo + tvořivá dílnička

ﬁlmový klub junior

Neděle 22. března, 15.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. Délka pásma 65 min.
Pásmo animovaných filmů, vhodné od 6 let. ČR 2019. Po skončení proběhne tvořivá dílnička.

Chlap na střídačku
česká komedie
Pátek 27. března, 20.00. Vstupné 80 Kč. Vhodný od 12 let. 109 minut.
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že její manžel má poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, navštíví svou sokyni a učiní jí tak trochu netradiční návrh – aby si péči o muže rozdělily
a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Zdánlivě perfektní plán se však může stát pro všechny
noční můrou. Hrají Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Lucie Žáčková, Iva Janžurová a další. ČR 2020.

O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail kino.menin@centrum.cz.

předprodej: www. smsticket.cz a pokladna kina / info: 733 737 867

