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Pátek 4. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 108 minut.
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Caleb mûl neuvûfiitelnou kliku – ve firemní soutûÏi vyhrál hlavní cenu, t˘denní pobyt v alja‰ské divoãinû, na chatû geniálního vûdce Nathana. Ani nejbujnûj‰í fantazie by ho nedokázala pfiipravit na to, co ho ãeká v supermoderní stavbû pfiipomínající protiatomov˘ bunkr.
Seznámí se s krásnou Avou, která je v‰ak ve skuteãnosti robot. Je unikátním technologick˘m experimentem, jehoÏ souãástí se právû stal i sám Caleb. Jeho úkolem je komunikace
s Avou, kterou Nathan peãlivû pozoruje a zaznamenává a testuje tak moÏnosti umûlé
inteligence. JenÏe Calebovi nefiekl o svém v˘zkumu zdaleka v‰echno... Alex Garland,
autor slavného románu PláÏ, natoãil atmosférick˘ sci-fi thriller z blízké budoucnosti, v nûmÏ
ukazuje, jak to dopadá, kdyÏ si lidé hrají na Boha... Anglické znûní s ãesk˘mi titulky.
VB/ USA 2015.
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Pátek 11. prosince, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 126 minut.
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Budoucnost je temná. Soudn˘ den v devadesát˘ch letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo pfieÏili, se od té doby marnû snaÏí vzdorovat poãítaãovému systému
Skynet. Nejsilnûj‰í hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora, jenÏ pro Skynet
pfiedstavuje nejvût‰í hrozbu. Problém má vyfie‰it Terminátor, stroj na zabíjení s lidsk˘mi
rysy (Arnold Schwarzenegger), kterého Skynet vy‰le do minulosti, aby zabil Connorovu
matku Sáru dfiív, neÏ svého syna stihne poãít. JenÏe i lid‰tí rebelové mají pfiístup ke stroji
ãasu a za Sárou po‰lou vojáka Kylea Reese, aby ji pro zmûnu chránil pfied Terminátorem.
AÏ do tohoto okamÏiku se v˘‰e uveden˘ popis shoduje s dûjem prvního dílu. Návratem do
roku 1984 v‰ak dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese zji‰Èuje, Ïe Sára není bezbranná a vydû‰ená servírka, ale pofiádná ranafika, kterou Ïádn˘ Terminátor nemÛÏe vydûsit... Akãní sci-fi thriller v anglickém znûní s titulky. USA 2015.
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Pátek 18. prosince, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 94 minuty.
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SpongeBob je mofiská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu, dûlá úÏasné krabí hambáãe u Kfiupavého kraba a k Ïivotu pfiistupuje s humorem. Ten jej v‰ak brzy pfiejde, protoÏe
se ocitá v nepfiátelském prostfiedí – na sou‰i. A pfiitom v‰e zaãalo tak idylicky, dal‰ím bájeãn˘m ránem v podmofiském mûsteãku Záti‰í Bikin, kde u Kfiupavého kraba stála dlouhatánská fronta na mÀamózní krabí burgery pfiipravované podle tajného receptu. Idyla konãí
ve chvíli, kdy se receptu magick˘m trikem zmocní pirát Hambivous (Antonio Banderas).
SpongeBobovi a jeho kámo‰Ûm nezbyde neÏ vybojovat si recept zpátky... Kombinovan˘
(animovan˘ a hran˘) snímek, rodinná dobrodruÏná komedie v ãeském znûní. USA 2015.
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733 737 867, facebook /Filmový klub Měnín, web kina
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