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americké drama Jima Jarmusche
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Pátek 3. února, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 12 let. 118 minut.
Paterson je ﬁidiã autobusu ve stejnojmenném mûsteãku. KaÏd˘ PatersonÛv den je zdánlivû
stejn˘ jako ten pﬁede‰l˘: projíÏdí trasou své linky, pozoruje mûsto ubíhající pﬁed ãelním
sklem a poslouchá úryvky konverzací. Pí‰e básnû do not˘sku, jde na procházku se psem, zastaví se v baru vÏdy jen na jedno pivo a pﬁichází domÛ za svou Ïenou Laurou. Îivot Laury je
v‰ak prav˘m opakem... Drama v anglickém znûní s ãesk˘mi titulky. USA 2016.
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Sobota 4. února, 19.00. Vstupné v pfiedprodeji 130 Kã / na místû 150 Kã (pokud nebude
prodáno v předprodeji). Předprodej: smsticket.cz. Více informací na webu kina nebo facebooku.
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nejvût‰í smolafika v‰ech dob opût na scénû
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Pátek 10. února, 20.00. Vstupné 70 Kã. Vhodn˘ od 15 let. 123 minuty.
Trápení nejvût‰í smolaﬁky v dûjinách dosud neskonãilo. Tentokrát bude hlavním malérem její
neplánované tûhotenství. Taková vûc dokáÏe vykolejit i Ïivotem otﬁískanou Bridget, zvlá‰È kdyÏ
otcem je neznám˘ pohledn˘ cizinec. KdyÏ pak na jedné spoleãenské akci zjistí, Ïe stará láska
Mark Darcy nerezaví, byÈ pﬁed pár lety definitivnû skonãila, je trápení na svûtû... Romantická
komedie. âesk˘ dabing. V. Británie / Francie / USA 2016.
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komedie o tom, co dûlají va‰i ãtyfinozí miláãci, kdyÏ nejste doma
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Pátek 17. února, 18.00. Vstupné 60 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 90 minut.
Pes Max a jeho paniãka Katie jsou spﬁíznûné du‰e, ti naprosto nejlep‰í kámo‰i na svûtû. Idylka
v‰ak konãí ve chvíli, kdy si Katie pﬁivede z útulku chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodne se, Ïe od té chvíle budou Ïít ve tﬁech. Mezi Maxem a Baronem to je nenávist na první
pohled. Od první vteﬁiny vym˘‰lejí, jak tomu druhému ztrpãit Ïivot, coÏ je pﬁivádí do ãím dál
komplikovanûj‰ích situací. Nakonec skonãí ztracení a obklíãení skupinkou zvíﬁat, která pod vedením ‰íleného králíka vládnou mûstskému podzemí. Na‰tûstí má Max doma poﬁádnou smeãku
pﬁátel, kteﬁí se rozhodnou, Ïe ho nenechají na holiãkách... Animovaná komedie od tvÛrcÛ filmÛ
Já, padouch a Mimoni. âesk˘ dabing. USA 2016.
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Ondfiej Vetch˘ a Petra Hfiebíãková v ãeské komedii
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Pátek 24. února, 20.00. Vstupné 70 Kã. MládeÏi pfiístupn˘. 97 minut.
Sympatická Eli‰ka je milující manÏelkou na pln˘ úvazek. Její bohat˘ charismatick˘ manÏel ji
v‰ak jednoho dne mil˘m a korektním zpÛsobem poÏádá o rozvod. Eli‰ka, která byla vÏdy jen
Ïenou v domácnosti, se rozhodne zaãít od nuly jako uãitelka v malé stﬁedoãeské vesniãce. Rázovit˘ starosta ji nastûhuje do jednoho domu s nerudn˘m hrobníkem, kter˘ kvÛli sv˘m vlastním
neblah˘m zku‰enostem s „Ïenskejma definitivnû skonãil“. Eli‰ka má ov‰em na chlapy momentálnû spadeno, takÏe si rozhodnû nenechá nic líbit… âR 2016.
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LichoÏrouti / Jackie / Hacksaw Ridge – zrození hrdiny
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11. 3. MuÏ jménem Ove – FILMOV¯ KLUB
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www.kinomenin.cz / rezervace vstupenek: 724 910 784 nebo info@kinomenin.cz
Rezervované vstupenky je tﬁeba vyzvednout 20 minut pﬁed pﬁedstavením.
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