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Pátek 2. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Studentka literatury Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „‰edá my‰“,
prav˘ opak tajemného podnikatele Christiana Greye, kterého pfii‰la vyzpovídat pro ãlánek
do studentského ãasopisu. PfiestoÏe se ji Grey sv˘m chladn˘m a odmûfien˘m chováním
snaÏí odradit, Anastasia není schopna jeho pfiitaÏlivosti odolat... Erotické drama podle stejnojmenného kniÏního bestselleru. Anglické znûní s ãesk˘mi titulky. USA 2015. 124 min.
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Pátek 9. fiíjna, 18.00. Vstupné 70 Kã dospûlí / 60 Kã dûti. MládeÏi pfiístupn˘.
Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny pekafie,
jehoÏ Ïena pfied lety v návalu vzteku proklela sedm sv˘ch synÛ a z tûch se stali krkavci.
Rodiãe pfied Bohdankou toto rodinné ne‰tûstí tají. KdyÏ se v‰ak dívka na prahu dospûlosti
dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se, Ïe musí bratry zachránit.... Pohádka podle BoÏeny
Nûmcové v reÏii Alice Nellis. âeské a slovenské znûní. âR / SR 2015. 97 minut.
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Pátek 16. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
I auta mÛÏou létat. AlespoÀ pro nesmrtelnou sérii Rychle a zbûsile to platí. Její hrdinové
uÏ stihli proÏít a pfieÏít neuvûfiitelné vûci, teì v‰ak narazí na nepfiítele, vedle nûhoÏ v‰ichni
jejich dosavadní soupefii pfiipomínají bandu dûtí z matefiské ‰kolky... Akãní snímek v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky. USA 2015. 137 minut.
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Pátek 23. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Pfiíbûh se odehrává na ãeskoslovensko-rakouském pomezí v ‰edesát˘ch letech minulého
století. Mal˘ Petr (v podání vnuka Mariána Labudy) vyrÛstá v péãi prarodiãÛ (Milan Lasica
a Libu‰e ·afránková). Jeho rodiãe emigrovali do Vídnû a od té doby se ho prostfiednictvím úfiadÛ marnû snaÏí získat. I proto Petr vym˘‰lí nejrÛznûj‰í zpÛsoby, jak se pfies ãáru
dostat. Jak se ‰edesátá léta ch˘lí ke konci a pomûry v zemi se dramaticky mûní, otevfie
se nakonec i pfied Petrem vysnûná cesta pfies hranice... DobrodruÏn˘ rodinn˘ snímek.
âeské znûní. âR/SR 2014. 102 minuty.
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Pátek 30. fiíjna, 18.00. Vstupné 70 Kã dospûlí / 60 Kã dûti. MládeÏi pfiístupn˘.
Îivot na farmû je nekoneãná nuda. KaÏd˘ den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dûlat, co farmáfi nafiídí. Jak jen získat jeden jedin˘ den volna? To chce pofiádn˘
plán! JenÏe plán se pûknû zvrtne, a tak Shaun a její státo pfiijdou o svého farmáfie a musí
se ho vydat hledat... Pfiíbûh o tom, jak si neumíme váÏit dÛleÏit˘ch vûcí, které v Ïivotû
máme. DobrodruÏn˘ animovan˘ snímek. VB 2015. 85 minut.
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Filmový
klub
měnín

v sobotu 3. října se uskuteční další představení filmového klubu
film – nově digitálně zrekonstruovaný snímek Vynález zkázy
koncert – akordeonistka, zpěvačka a písničkářka Klára Veselá
info – filmový klub:
733 737 867, facebook /filmový klub měnín, web kina

www.kinomenin.cz / rezervace vstupenek: 724 910 784

Filmový
klub
měnín

v sobotu 3. října se uskuteční další představení filmového klubu
film – nově digitálně zrekonstruovaný snímek Vynález zkázy
koncert – akordeonistka, zpěvačka a písničkářka Klára Veselá
info – filmový klub:
733 737 867, facebook /filmový klub měnín, web kina

www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784

Filmový
klub
měnín

v sobotu 3. října se uskuteční další představení filmového klubu
film – nově digitálně zrekonstruovaný snímek Vynález zkázy
koncert – akordeonistka, zpěvačka a písničkářka Klára Veselá
info – filmový klub:
733 737 867, facebook /filmový klub měnín, web kina

www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784

