říjen 2018
Úsměvy smutných mužů
komediální drama podle bestselleru Josefa Formánka
Pátek 5. října, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 15 let. 92 minuty.
Úspěšný spisovatel Josef (David Švehlík), který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev, vypráví svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru”.
V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou či donedávna byli v pití alkoholu
opravdovými mistry. Vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani nejsou možné.
V dalších rolích uvidíte Jaroslava Duška, Jaroslava Plesla, Simonu Babčákovou a jiné. ČR 2018.

Hledá se princezna
dětský ﬁlm

animovaná fantasy pohádka

Pátek 12. října, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 85 minut.
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Kočovný herec Ruslan potkává krásnou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich
štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje Milinu moc lásky,
aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před
Ruslanovýma očima. Ten se bez okolků vydává zachránit svou milou. Podaří se mu zdolat nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry? Český dabing. Ukrajina 2018.

Chata na prodej
komedie o svérázné rodině, která se loučí s chatou
Pátek 19. října, 20.00. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný. 77 minut.
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat pořádnou rozlučku. Otec (David Vávra)
se k akci staví odmítavě a ani zbytek příbuzenstva neprojevuje valné nadšení. Naděje na idylický
víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem,
když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa… Dále hrají Jan Kačer, Jana
Synková, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Václav Kopta. ČR 2018.

Matěj Balga: Na kole a v kajaku kolem světa
cestování
Sobota 20. října, 19.00. Vstupné 120 Kč / 140 Kč (předprodej / na místě v den konání).
Předprodej na www.smsticket.cz. Délka přednášky cca 120 minut.

Paddington 2
pokračování rodinné komedie o medvědovi ve městě

dětský ﬁlm

Pátek 26. října, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 103 minuty.
Medvídek Paddington se šťastně usadil u rodiny Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám své tety Lucy, najde si práci.
Cesta za dobrodružstvím ale začne až ve chvíli, když je tento dárek ukraden... Český dabing.
Velká Británie/ Francie 2017.

v LISTOPADu uveDeme:
3. 11. – koncert seskupení Hradišťan & Jiří Pavlica. Lístky na koncert jsou již vyprodány.
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

