říjen 2019
Skleněný pokoj
dramatický příběh odehrávající se v ikonické vile Tugendhat
Pátek 4. října, 20.00. Vstupné 80 Kč. Vhodný od 12 let. 104 minuty.
V Brně vyrostl počátkem 30. let minulého století architektonický skvost, obdivuhodný dům,
jehož středobodem je „skleněný pokoj“. Patřil bohatému podnikateli Viktoru Landauerovi a jeho
ženě Liesel. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Viktor
je Žid a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Další ranou je pro Liesel zjištění, že Viktor
má poměr s mladou ženou Katou, jíž poskytli ve svém domě azyl. Liesel se stále silněji upíná
k Haně... Hvězdně obsazené drama podle světového bestselleru. ČR / SR 2019. České znění.

Hodinářův učeň
výpravná pohádka pro celou rodinu

dětský ﬁlm

Pátek 11. října, 18.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 102 minuty.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dvě dobré a jedna zlá. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení.
Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí.
Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před
smrtí. Pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským
umem a dobrým srdcem. ČR /SR 2019. České znění.

Z Valašska do Měnína – cimbálová muzika Kašava
hudba
Sobota 12. října, 19.00. Vstupné 150 Kč.
Cimbálová muzika Kašava s primášem Petrem Králem byla založena v roce 1983 ve Zlíně jako
dětská cimbálová muzika. Celkem 22 let působila jako kmenová kapela Valašského souboru
Kašava, se kterým dosáhla významných úspěchů doma i v zahraničí. Není tajemstvím, že Petr
Král našel před devíti lety svůj domov v Měníně. Proto název koncertu „Z Valašska do Měnína“.

Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu
cestování
Středa 16. října, 19.00. Vstupné 100 Kč.
Známý cestovatel Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu.
Cestovatelská přednáška.

Slunovrat
americký horor
Pátek 18. října, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 15 let. 146 min.
Dani a Christiana cestují do severní Skandinávie. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního
světa se jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají
bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je
vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo.
USA 2019. Původní znění s titulky.

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
1. 11. Tajný život mazlíčků 2 / 2. 11. Le Cabaret Nomade – divadlo + film
9. – 10. 11. Snow film festival / 15. 11. Rocketman
23. 11. Peter Chalupianský – cestovatel. přednáška / 27. 11. Libor Janeček – akustický koncert
O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail kino.menin@centrum.cz

předprodej vstupenek: portal smsticket a pokladna kina / info: 733 737 867

