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Pátek 9. ledna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Úspěšná akční série Expendables přináší ve třetím díle nové filmové legendy. Vedle
Stalloneho či Schwarzeneggera budou jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas,
Harrison Ford a Wesley Snipes. Role jejich nepřítele se ujal Mel Gibson. – Tým
Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých
šéfů. Conrad Stonebanks stál u jeho zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík, který má
teď jediný cíl: celý tým postradatelných vysloužilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné... Hvězdně obsazený akční dobrodružný film USA
s českými titulky. 126 minut.

Pátek 9. ledna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Úspěšná akční série Expendables přináší ve třetím díle nové filmové legendy. Vedle
Stalloneho či Schwarzeneggera budou jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas,
Harrison Ford a Wesley Snipes. Role jejich nepřítele se ujal Mel Gibson. – Tým
Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých
šéfů. Conrad Stonebanks stál u jeho zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík, který má
teď jediný cíl: celý tým postradatelných vysloužilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné... Hvězdně obsazený akční dobrodružný film USA
s českými titulky. 126 minut.

Pátek 9. ledna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Úspěšná akční série Expendables přináší ve třetím díle nové filmové legendy. Vedle
Stalloneho či Schwarzeneggera budou jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas,
Harrison Ford a Wesley Snipes. Role jejich nepřítele se ujal Mel Gibson. – Tým
Expendables bude tentokrát čelit přímo jednomu ze svých zakladatelů a bývalých
šéfů. Conrad Stonebanks stál u jeho zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík, který má
teď jediný cíl: celý tým postradatelných vysloužilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné... Hvězdně obsazený akční dobrodružný film USA
s českými titulky. 126 minut.

Lucy

Lucy

Lucy

Pátek 16. ledna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Lucy se vždycky zamiluje do toho největšího ksindla v okolí a ten poslední ji zapletl do
obchodu s drogami. Než se dívka stačí rozkoukat, má v břiše zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, který má propašovat do Evropy, pokud chce
přežít. Kvůli nešťastné náhodě se zásilka roztrhne a její obsah se začne vstřebávat
do Lucyina těla. Že se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, zjistí záhy, když bleskurychle zlikviduje všechny hlídače a uteče na svobodu. Díky neznámé substanci začíná
získávat nadpřirozené schopnosti... Scarlett Johansson v hlavní roli francouzského
akčního sci-fi snímku. Anglické znění s českými titulky. 90 minut.
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Pátek 23. ledna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout a že její syn dokáže
zvládnout školu. Když do jejich života navíc vstoupí utrápená sousedka Kylea, vydají
se společně na hodně divokou jízdu... Francouzské psychologické drama, jež také
díky brilantním výkonům hlavních protagonistů uspělo na festivalu v Cannes. České
titulky. 134 minuty.
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Pátek 30. ledna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém
putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka plná laskavého humoru a písniček z pera autorské dvojice Svěrák – Uhlíř a v režii Jana Svěráka. Délka
filmu 90 minut. ŠÚ.
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V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
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další představení filmového klubu se uskuteční
v sobotu 31. ledna 2015
info – filmový klub:
733 737 867, facebook /Filmový klub Měnín, web kina

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