listopad 2018
Hradišťan & Jiří Pavlica
koncert

VYPRODÁNO!
Sobota 3. listopadu, 19.00. Vstupné 450 Kč.

Akumulátor 1
digitálně remasterovaný film režiséra Jana Svěráka z roku 1994
Pátek 9. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 102 minuty.
Jedinou aktivitou outsidera Oldy (Petr Forman) je sledování televize. Mladý muž tráví večery sám,
vysáván obrazovkou, až jednoho dne nevstane z postele a skončí v nemocnici s neznámou chorobou. Léčitel Fišárek (Zdeněk Svěrák) objeví jméno této podivné nemoci: „totální ztráta energie“. I když Oldu naučí získávat energii ze stromů a z umění, zůstává otázkou, kam jeho vitalita
tak rychle opět mizí. Tím tajemným upírem je televizní obrazovka... Sci-fi komedie, která je v době
virtuální reality a sociálních sítí ještě aktuálnější než před dvaceti lety. ČR 1994.

Můj život Cuketky
výtvarně originální francouzsko-švýcarský animovaný film

dětský ﬁlm

Pátek 16. listopadu, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 67 minut.
Cuketka není žádná padavka, ale devítiletý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit,
že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká.
I kamarádi procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají hravými dětmi. Divácky nejúspěšnější evropský animovaný film roku 2016. Český dabing. Švýcarsko / Francie 2016.
Jako předfilm uvidíte krátký loutkový film Vánoční svatba sněhuláka Karla (12 minut).

Jack staví dům
drama kontroverzního režiséra Lars von Tiera
Pátek 23. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 18 let. 155 minut.
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží
během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje,
zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let. V hlavních rolích učinkují Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu se
objeví také Uma Thurman či Riley Keough. Dánsko 2018. Anglické znění s českými titulky.

Hovory s TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk
Pátek 30. listopadu, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 80 minut.
Jednoho dne na podzim roku 1928 vyhledá Karel Čapek v zámecké zahradě prezidenta Masaryka
a chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí stále mladé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu zakázala knihu vydat. Čapek se nechává zatáhnout do vzrušené a dramatické debaty... Historické drama podle scénáře Pavla Kosatíka
o střetu dvou velikánů z různých generací. Film ke 100. výročí vzniku Československa. ČR 2018.

V PROSINCI UVEDEME:
Mimi & Líza: Tajemství vánočního světla a jiné příběhy / Mamma mia! Here We Go Again
Balerína
8. 12. filmový klub – Šarivary
(mezinárodní šansonový kvartet, jemně protknutý i jazzem a world music)

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

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

