KIN
Měnín

duben 2018

Maxinožka
animovaný rodinný film

dětský ﬁlm

Pátek 6. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 91 minuta.
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno
ztraceného tatínka. Zjistí, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž, který se skrývá hluboko
v lese. Po setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas. Jejich dobrodružství právě začíná!
Francie /Belgie 2017. Český dabing.

Nemilovaní
filmová projekce + koncert

ﬁlmový klub

Sobota 7. dubna, 19.00. Podrobnosti na plakátech, webu a facebooku.
Po projekci zahraje Tereza Škrháková. Info: 733 737 867, facebook/Filmový klub Měnín

Zahradnictví: Nápadník
romantická komedie Jana Hřebejka
Pátek 13. dubna, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 113 minut.
Příběh odehrávající se na konci 50. let s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Hlavní postavou je studentka Daniela, která si o prázdninách
u tety v zahradnictví najde lásku, což se ale moc nelíbí jejímu tátovi v Praze. Předobrazem
Daniely je maminka Petra Jarchovského, autora scénáře. Hrají Anna Fialová, Ivan Lupták, Aňa
Geislerová, Martin Finger, Klára Melíšková a další. ČR 2017.

Bezestopy / Pchaa
koncert
Sobota 21. dubna, 19.30. Vstupné 90 Kč.
Křest CD. Více info na plakátech, webu a facebooku.

Dominika na cestě přes Jižní Ameriku
přednáška

cestování

Pondělí 23. dubna, 19.30. Vstupné 160 Kč.
Metr a půl vysoká Dominika na ještě menší motorce se vydává sama napříč Jižní Amerikou
z Kolumbie do Uruguaye. Skončí přepadená, v nemocnici, s motorkou na šroubky, uvízne v zasněžených čtyřapůltisícových horách, nahánějí ji rozzuření psi i bouřka na největší solné pláni,
ale jí se stejně nechce domů. Vstupenky: www.smsticket.cz, popř. na tel. 733 737 867.

Velká oříšková loupež 2
animovaná rodinná komedie

dětský ﬁlm

Pátek 27. dubna, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 87 minut.
Veverčák Bručoun a jeho přátelé Buddy, Andie a Precious si žijí naprosto spokojeně, dokud nezjistí, že má na místě jejich domova vyrůst zábavní park. Tahle partička se ale jen tak nevzdá
a udělá všechno pro to, aby zachránila svůj ráj uprostřed Oakton City a zastavila buldozery, které
ho mají srovnat se zemí. Připravte se na pořádnou oříškovou jízdu! USA 2017. Český dabing.

Na květen a červen připravujeme:
S láskou Vincent / Planeta Česko / Borg/McEnroe / Čertoviny / Ferdinand
O pravidelné zasílání programu kina si můžete napsat na e-mail kino.menin@centrum.cz

rezervace vstupenek: info@kinomenin.cz nebo 724 910 784 / www.kinomenin.cz

