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Pátek 5. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Pí‰e se rok 1841. âernoch Solomon Northup Ïije idylick˘ Ïivot – má rodinu, dobrou
práci i svobodu. Zniãehonic ale o v‰echno pfiijde. Je unesen a prodán do otroctví na
americkém Jihu. Ocitá se ve zlém snu, kter˘ potrvá dal‰ích 12 let. Jediné, co mu
zb˘vá, je víra ve svobodu... Koprodukãní drama podle autobiografické knihy. âeské
titulky. 134 minuty.
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Pátek 12. prosince, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Bylo nebylo… Îil kdysi jeden kupec, jehoÏ nejmilej‰í dcera se jmenovala Kráska.
Bûhem boufie na mofii pfiijde kupec o v‰echno a rodina je zruinována. Jednoho dne
se pak ztratí uprostfied lesa a objeví nûco úÏasného – hrad pln˘ bohatství. V hradu
v‰ak bydlí obludné Zvífie, které za utrhnutí rÛÏe pro Krásku poÏaduje kupcovu smrt.
Kráska se obviÀuje z jejich stra‰livého rodinného ne‰tûstí a rozhodne se obûtovat
místo milovaného otce. Zji‰Èuje, Ïe Zvífie je zaklet˘ princ... Romantick˘ fantasy
snímek v koprodukci Nûmecka a Francie, vhodn˘ pro star‰í dûti. âesk˘ dabing.
112 minut.
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Pátek 19. prosince, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Tim je nesmûl˘ jednadvacetilet˘ Brit, kter˘ má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úÏasného otce a Ïádnou holku. To se má brzy zmûnit, jelikoÏ Tim právû dozrál do
vûku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. V‰ichni muÏ‰tí ãlenové tohoto rodu
totiÏ mohou tak trochu cestovat v ãase – vracet se do minulosti a napravovat chyby.
Tim se rozhodne vyuÏít své schopnosti k tomu nejdÛleÏitûj‰ímu – k získání dívky.
Jejich vztah je dokonal˘, neboÈ v‰echny nedokonalosti Tim vÏdy napraví. Ov‰em
ani s takovou schopností nemÛÏete Ïivot obehrávat donekoneãna... Britská romantická komedie. âeské titulky. 123 minuty.
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 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na kino.menin@centrum.cz / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
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filmové představení & koncert
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Indický film vyprávějící s přívětivým humorem o tom, jak jedna malá
chyba může změnit celý život. Vstupné 70 Kč.
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– koncert ve 20.15 v Cukárně Vanilka
Brněnský muzikant, který vystupuje sám s akustickou kytarou a hraje
vý hradně vlastní tvorbu. Zásadní vý znam klade na obsah textů
svý ch písní. Vstupné dobrovolné. www.bandzone.cz/ladakruta.

laďa kruta
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svý ch písní. Vstupné dobrovolné. www.bandzone.cz/ladakruta.

laďa kruta

– koncert ve 20.15 v Cukárně Vanilka
Brněnský muzikant, který vystupuje sám s akustickou kytarou a hraje
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