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květen 2018

Borg/McEnroe
příběh o ceně úspěchu podle skutečné události
Pátek 4. května, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 107 minut.
Wimbledon, 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga bojovat o svůj pátý
titul z Wimbledonu. Jen málokdo zná drama v zákulisí: v pouhých 24 letech je Borg blízko
konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho 20letý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl nahradit
svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu. Oba nejlepší světoví hráči jsou uvězněni
vlastní kariérou, neustále tlačeni proti sobě komerčním tenisovým průmyslem, a musejí si
přiznat, že jediný, kdo jejich situaci chápe, je ten druhý... Švédsko/Dánsko/Finsko 2017.
České titulky.

Čertoviny
dětský ﬁlm

pohádka Zdeňka Trošky

Pátek 11. května, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 101 minuta.
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni
za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Splnit úkol se jim však
moc nedaří. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že by konečně mohli
mít úspěch. Vypočítavý sedlák chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře
Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly... ČR 2018.

Špindl
komedie s Annou Polívkovou v hlavní roli

Pátek 18. května, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 12 let. 98 minut.
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška,
Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu
milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád
single. Objeví se ten pravý v zimním sněhu? Jisté je, že na svazích, ve stopách a v chalupách
potkají další účastníky zimních radovánek, řadu zábavných a svérázných postav. Během
týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií. ČR 2017.

Ferdinand
animovaná dobrodružná komedie

dětský ﬁlm

Pátek 25. května, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 108 minut.
Malá holčička Nina a velký býk Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem.
Ačkoliv vypadá nebezpečně, je Ferdinand nejhodnější sudokopytník na světě. Jednoho dne
si však neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou událost vidí
hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik,
že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a je odhodlaný vrátit
se ke své Nině. Společně se svými novými přáteli ježky se vydá na dlouhou cestu Španělskem... USA 2017.

Na červen připravujeme:
1. 6. Hastrman / 8. 6. Planeta Česko / 9. 6. Filmový klub – Černý Petr
15. 6. Pračlověk
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

