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digitálnû remasterovaná verze slavného westernu uvádûná v rámci Projektu 100
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Pátek 4. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 128 minut.
Legendární western Johna Sturgese o sedmi pistolnících, kteﬁí se nechají najmout hrstkou
chud˘ch mexick˘ch vesniãanÛ, aby bránili jejich Ïivoty a majetek pﬁed bandou chtiv˘ch
desperátÛ... Anglické znûní s ãesk˘mi titulky. USA 1960.
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skuteãn˘ pﬁíbûh muÏe, kter˘ pﬁe‰el mezi vûÏemi Svûtového obchodního centra
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Pátek 11. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 123 minuty.
Po povrchu Mûsíce se pro‰lo dvanáct lidí. Nezmûrnou prázdnotu mezi vûÏemi Svûtového
obchodního centra ale pﬁe‰el jen jedin˘ ãlovûk a nikdy ho uÏ Ïádn˘ nebude následovat...
Philippe Petit se pod vedením svého uãitele Papa Rudyho (Ben Kingsley) a ve spolupráci
s pozoruhodnou skupinou pomocníkÛ z celého svûta rozhodl pﬁekonat obrovské komplikace a realizovat tento ‰ílen˘ plán... DobrodruÏné drama s ãesk˘mi titulky. USA 2015. ·Ú.
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Nedûle 13. bfiezna, 16.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 60 minut.
Druh˘m rokem pﬁichází studenti Univerzity Tomá‰e Bati ve Zlínû, FAMU a UMPRUM s originálním pásmem krátk˘ch animovan˘ch filmÛ.
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BÛh existuje. Îije v Bruselu.
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Pátek 18. bfiezna, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 115 minut.
BÛh existuje. Îije v Bruselu. A je to pûknû nesnesiteln˘ morous, kter˘ celé dny tráví vym˘‰lením absurdních zákonÛ a znepﬁíjemÀuje lidem Ïivot. Tenhle BÛh má kromû syna
JeÏí‰e je‰tû manÏelku a malou dceru, která ho nemÛÏe vystát a jednoho dne po‰le na truc
v‰em lidem na svûtû SMS s datem jejich smrti... OceÀovaná komedie ve francouzském
znûní s ãesk˘mi titulky. LUX / FR / BEL 2015.
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Rodina DraculÛ se vrací s novou dávkou dobrodruÏství!



Pátek 25. bfiezna, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 90 minut.
Zdá se, Ïe Hotelu Transylvánie se zaãíná daﬁit... Dracula koneãnû ustoupil ze sv˘ch striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze pﬁí‰ery, a ten se proto otevírá i lidsk˘m náv‰tûvníkÛm. Za zavﬁen˘mi dveﬁmi krypty ale Draculu sÏírají pochybnosti o tom, zda se jeho napÛl
lidsk˘ a napÛl upíﬁí vnuk Dennis vÛbec nûkdy stane upírem.... Rodinná animovaná komedie v ãeském znûní. USA 2015.

Rodina DraculÛ se vrací s novou dávkou dobrodruÏství!
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FilM – islandská černá komedie FÚSI
KONCERT – kapela SART
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info – filmový klub:
733 737 867, facebook / Filmový klub Měnín, web kina
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www.kinomenin.cz / rezervace vstupenek: 724 910 784
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Rezervované vstupenky je tﬁeba vyzvednout 20 minut pﬁed pﬁedstavením.
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