září 2019
Mrňouskové 2: Daleko od domova
animovaný dobrodružný rodinný film

dětský ﬁlm

Pátek 6. září, 18.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 92 minuty.
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na
zimu. Malá beruška však nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku!
Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu a vydat se na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí... Francie / Čína 2018. České znění.

Teroristka
černá komedie s Ivou Janžurovou v hlavní roli
Pátek 13. září, 20.00. Vstupné 80 Kč. Vhodný od 12 let. 95 minut.
Hlavní hrdinkou filmu je Marie, učitelka v penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu
z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Její bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), jí dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše,
paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“ ČR / SR 2019.

Jana a Vladimír Poulíkovi:

Okolo Kuby aneb Kuba rok po Fidelovi
cestování
Pátek 20. září, 19.00. Vstupné dobrovolné.
Ostrovu Kuba se zaslouženě přezdívá Perla Karibiku. Krásné pláže střídají majestátní pohoří
a obdělaná políčka místních farmářů. A my ostrov objedeme celý dokola. Z Havany vyrazíme do
oblastí s tím nejlepším tabákem na světě. Navštívíme koloniální města, vydáme se do východní
části ostrova a povíme si, jaké to je, když nad vámi po celou dobu drží ochrannou ruku Ježíš.
Cestovatelská přednáška.

Dumbo
rodinný fantasy snímek v režii Tima Burtona

dětský ﬁlm

Pátek 27. září, 18.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 112 minut.
Majitel upadajícího cirkusu Max Medici pověří bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti, aby se
starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou publiku k smíchu. Ale poté, co se zjistí, že
Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá jistý podnikatel, který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní podnik Dreamland.
Dumbo stoupá na vrchol slávy. Záhy však Holt Farrier zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem
zábavního podniku Dreamland se skrývá nejedno temné tajemství... Hrají Danny DeVito, Colin
Farrell, Eva Green aj. USA 2019. České znění.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:
4. 10. Skleněný pokoj / 12. 10. Cimbálová muzika Kašava
16. 10. Tomík na cestách – Tuktukem z Thajska až na Moravu
Předprodej vstupenek: www.smsticket.cz
Vstupenky lze zakoupit také na pokladně kina.
Pokladna je otevřena v době promítání vždy hodinu před začátkem.
Rezervace vstupenek na telefonním čísle a e-mailu již není možná.

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

info: 733 737 867 / www.kinomenin.cz

