říjen 2022
Jan Žižka
hvězdně obsazené historické drama v režii Petra Jákla
Pátek 7. října, 20.00. Do 15 let nevhodný. Vstupné 120 Kč. 125 minut.
Film vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku
1402. Na konci 14. století jsou země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina
jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové
schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného krále Václava IV. Z nájemného žoldnéře se stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat za vše, v co věří. ČR 2022. České znění.

Websterovi ve filmu
rodinný animovaný film

dětský film

Pátek 14. října, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 65 minut.
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se svou rodinou
žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do školy a ráda si hraje s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. Humorné i laskavé příběhy
propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném animovaném filmu věnují každodenním
dětským radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina. ČR / SR 2022. České znění.

Arvéd
filmový klub

české psychologické drama

-

Sobota 15. října, 19.00. Do 12 let nevhodný. Vstupné 100 Kč. 120 minut.
Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně
vzdělaný člověk s geniální pamětí. Jeho život a smrt jsou dodnes obestřeny mnoha tajemstvími.
Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po
válce se jejich role otáčí a Plaček splácí dluh... ČR / SR. 2022. České znění.
Po skončení filmu zahraje Evah s kapelou.

Indián
Karel Roden v hlavní roli koprodukční komedie
Pátek 21. října, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč. 94 minuty.
Ondřej je tvrdý obchodník, jehož smyslem života jsou peníze. Právě je na cestě z Ameriky a jeho
letadlo přelétá nad rezervací, kde probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. Mezi Ondřejem a duchem začíná
neúprosný, divoký souboj plný situační komiky. ČR / SR / Polsko 2022. České znění.

Tomáš Vejmola – Z Hranic okolo hranic
cestování

beseda + film

Pátek 28. října, 19.00. Vstupné 130 Kč. 90 minut.
Parta přátel s komickými vozidly vyrazila na cestu 2 000 km dlouhou po České republice, aby
nejen zažili dobrodružství, po kterém tolik prahnou, ale hlavně aby vykouzlili jednomu pánovi
úsměv na tváři. Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách film uvede a povypráví vtipné historky,
které se do filmu nevešly.

Připravujeme:
5. 11. Divadlo Starovičky / 1. 2. Poutí k branám Orientu – Nicolette Havlová

předprodej: www. smsticket.cz a pokladna kina

www.kinomenin.cz / info: 733 737 867

