říjen 2021
Deníček moderního fotra
komedie s Jiřím Mádlem a Tereza Rambou v hlavních rolích
Pátek 8. října, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 101 minuta.
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro
děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu
s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou
dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během
prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky
soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska… Česká komedie
podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana. ČR 2021.

Cesta domů
závěrečný díl kultovní trilogie Tomáše Vorla
Pátek 15. října, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 92 minuty.
Ve filmu, který navazuje na Vorlovy snímky Cesta z města a Cesta do lesa, se završí osudy
všech stěžejních postav. V hlavních rolích se vrátí Bolek Polívka a Eva Holubová jako zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodina přistěhovaná z města,
Tomáš Vorel ml. a Lucie Šteflová jako revírník Ludva a jeho žena. Objeví se i Milan Štaindler
v roli vypečeného předsedy myslivců. Hrdinové příběhu každý svým způsobem hledají
ztracenou harmonii s přírodou a hlavně sami se sebou... Lyrická komedie. ČR 2021.

Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku
cestovatelská projekce / stand-up

cestování

Čtvrtek 21. října, 17.00 a 20.00. Vstup. 200 Kč v předprodeji / 240 Kč na místě v den konání
Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak zatoužil po tom, důvěrně poznat svou vlast.
Vydejte se s ním na dvouměsíční prázdninovou jízdu po českých luzích a hájích. Podíváte se
do oblastí známých i neznámých – od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Zasmějete se nad příběhy svérázných lidí, dozvíte se, v čem jsme nejlepší na
světě, a vyslechnete si zapomenuté zajímavosti z naší historie. Tak přisedněte do roztomilého bílého autíčka, dobře se bavte a pevně se připoutejte! Váš řidič je začátečník.

Corpus Christi
ﬁlmový klub

film + koncert

Sobota 30. října, 19.00. Vhodné od 15 let. Vstupné 90 Kč. 115 minut.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl
by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Brzy však
přijde příležitost, jak by mohl své poslání naplnit... Drama s českými titulky. Polsko 2019.
Po skončení filmu zahraje Pan Doucha & Do ucha band.

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
5. 11. – Zbožňovaný
O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail info@kinomenin.cz.
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