červen 2019
Trabantem tam a zase zpátky
dokument o poslední výpravě slavných žlutých trabantů
Pátek 7. června, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 12 let. 114 minut.
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele
s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až
domů. Překonává Himálaje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Přestože
jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi
nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby
člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů. ČR 2019.

Raubíř Ralf a internet
dobrodružná komedie od Walt Disney Animation Studios

dětský ﬁlm

Pátek 14. června, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 113 minut.
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou setkávají s občany internetu, mezi které patří například podnikatelka zvaná Joo, která je hlavním algoritmem a duší
trendové stránky BuzzzTube, a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané
Masakr. USA 2018. Český dabing.

NOVÝ ZPŮSOB PRODEJE VSTUPENEK
PŘES PORTÁL SMSTICKET
●

●
●

●

Jednoduchý a rychlý nákup online na www.smsticket.cz nebo přes webové stránky či
facebook kina
Vstupenky můžete zaplatit platební kartou, běžným a online bankovním převodem,
benefitní kartou Edenred nebo PayPalem
Pro nákup v hotovosti lze využít prodejní místa portálu smsticket nebo se zastavit přímo
v měnínském kině
Máte přehled o dostupnosti míst na představení. V systému můžete sledovat, jak se plní
sál, a díky tomu se rozhodnout, zda si koupit vstupenku online, nebo až na místě na
pokladně.
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.
V případě jakýchkoli dotazů volejte 733 737 867 nebo pište na info@kinomenin.cz.

V ČERVENCI A SRPNU KINO NEHRAJE.
LETNÍ KINO MĚNÍN V AREÁLU SOKOLOVNY:
16. 8. Cesta do pravěku / 17. 8. Woodstock / 21. 8. Bohemian Rhapsody
23. 8. Jak vycvičit draka 3 / 24. 8. Ženy v běhu

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

info: 733 737 867 / www.kinomenin.cz

