listopad 2022
Slavíci z Madridu
divadlo
Sobota 5. listopadu, 17.00. Vstupné 150 Kč v předprodeji / 180 Kč na místě.
Detektivní komedie divadelního ochotnického spolku Kadet Starovičky uvedená u příležitosti 25. výročí jeho vzniku. Napsal Petr Tomšů.

Top Gun: Maverick
bravurní pilot v podání Toma Cruise se vrací do akce
Pátek 11. listopadu, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 131 minuta.
Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let
úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, jen aby mohl zůstat v kokpitu. Teď dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které
má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě tohoto úkolu
bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou misi soukromou. Jedním z pilotů, které
má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw, syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Ten
v prvním díle Top Gunu zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky,
pilotované právě Maverickem. A Bradley mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že
pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec
malá. Akční drama. USA 2022. České titulky.

Za vším hledej ženu
česká komedie

Pátek 18. listopadu, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 105 minut.
Tři kamarádky, tři osudy. Alex (Hana Vagnerová), Marta (Tereza Rychlá) a Irena (Betka Stanková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější
pouto, které nic nemůže přetrhnout, ani muž. Alex neprožívá zrovna šťastné období s přítelem a bezhlavě se zamiluje do o dost staršího, avšak velice charismatického šéfa velké
nadnárodní firmy (Marek Vašut). Podlehne jeho šarmu, ovšem brzy narazí na jeho tvrdou
slupku. V tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se
postupně chytá. Když však příběh spěje k happy endu, zasáhne osud... ČR 2022.

Kvík
dětský film

rodinný animovaný film

Pátek 25. listopadu, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 72 minuty.
Devítiletou Babs čekají tyhle prázdniny hned dvě báječné věci. Nejdříve zjistí, že ten starý
pán s velkým kufrem, který se znenadání objevil u nich doma, je její dědeček, o kterém
nikdy neslyšela. A hlavně – děda Tuitjes jí dá k narozeninám roztomilé malé prasátko.
Jenomže Kvík, jak se tenhle dáreček jmenuje, je přece jenom čuník a Babs si ho může nechat jen pod podmínkou, že absolvuje výcvik s dalšími domácími mazlíčky. Vycvičit Kvíka
není vůbec snadné, ale Babs je šťastná a prožívá s dědou a svým malým růžovým kamarádem báječné léto – dokud děda nezmizí i s Kvíkem. Nizozemsko 2022. České znění.

Připravujeme:
1. 2. Poutí k branám Orientu – Nicolette Havlová
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www.kinomenin.cz / info: 733 737 867

