únor 2019
Balerína
dětský ﬁlm

rodinný animovaný muzikál

Pátek 1. února, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 89 minut.
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže,
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. Francie / Kanada 2016. Český dabing.

Balón
drama o touze po svobodě natočené podle skutečných událostí
Pátek 8. února, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 12 let. 120 minut.
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny
touží po normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ.
Jejich hlavními zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón,
se kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět do západního Německa. Věci však nejdou úplně podle plánu... Německo 2018. České titulky.

Michaela Vaníčková: Z Ruska do Mongolska
cestování
Sobota 9. února, 19.00. Vstupné dobrovolné.
Přednáška o cestě Transsibiřskou magistrálou přes Bajkal do Mongolska. Je to země známá nekonečně dlouhými zelenými pláněmi, sem tam posetými jurtami, kolem kterých pobíhají stáda
jaků, koz, ovcí a koní. Uprostřed lesů ale můžete narazit na opravdové mongolské nomády...

Malá čarodějnice
dětský ﬁlm

filmové zpracování známého příběhu

Pátek 15. února, 18.00. Vstupné 60 Kč. Mládeži přístupný. 103 minuty.
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně
koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale
malá čarodějnice ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní
čarodějnice Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí
do učení a její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula... Německo 2018. Český dabing.

Zrodila se hvězda
romantické hudební drama s Lady Gaga v hlavní roli
Pátek 22. února, 20.00. Vstupné 70 Kč. Vhodný od 12 let. 136 minut.
Country hvězda Jackson Maine objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba
vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Protože však Allyin raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále
obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a začne se potýkat se svými vnitřními démony. USA
2018. České titulky.

PŘIPRAVUJEME:
Bohemian Rhapsody / 2.– 3. 3. Expediční kamera – festival outdoorových filmů

O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail kino.menin@centrum.cz
Rezervované vstupenky je třeba si vyzvednout nejpozději 20 minut
před začátkem promítání. V opačném případě se rezervace stává neplatnou.

rezervace vstupenek: 724 910 784 nebo info@kinomenin.cz / www.kinomenin.cz

