září 2020
Ježek Sonic
dětské představení

rodinná akční komedie

Pátek 4. září, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč. 99 minut.
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. Schopnost utíkat
nejrychleji ze všech na světě by však bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda.
Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého šerifa Toma, ten si ho však
ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že
by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu,
jako je dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky... USA 2020. Český dabing.

V síti
dramatický dokument o zneužívání dětí na internetu
Pátek 11. září, 20.00. Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč. 100 minut.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2 458 potenciálních sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je
na netu aktivně vyhledali a oslovili. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na projektu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní
životní zkušeností. ČR 2019.

Havel
životopisné drama
Pátek 18. září, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 80 Kč. 105 minut.

Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie, Václava Havla. Nejedná se však o portrét státníka. Snímek je zasazen do časů disentu, kdy Havel ještě nebyl slavnou osobností.
Soustředí se na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou
věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Ve filmu uvidíte v hlavní roli
Viktora Dvořáka, Aňu Geislerovou v roli Olgy či Martina Hofmanna jako Pavla Landovského.
ČR 2020.

Afrikou na pionýru
dokumentární road movie

Pátek 25. září, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč. 104 minuty.
Pětice dobrodruhů v čele s Markem Slobodníkem vyráží na legendárních a hodně starých
motorkách Jawa Pionýr napříč africkým kontinentem. Cestovatelský dokument ukáže dobrodružství, které nezná hranice a které žene možnosti vlastního těla i svobodu ducha až do
nejvyšších otáček. Zároveň přinese úchvatné záběry a pohled na přírodu a život Afriky. Pět
jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému Městu ujelo
přes 15 000 kilometrů. Na tom nejméně pohodlném dopravním prostředku projeli pouští,
pralesem i savanou, protnuli rovník a profrčeli kolem Kilimandžára a dorazili až na nejjižnější místo afrického kontinentu, na Střelkový mys, kde se setkává Indický oceán s Atlantickým. Během cesty spotřebovali 2 500 litrů benzínu, natočili 360 hodin záběrů, provedli snad
milion drobných oprav a prožili si dvě malárie... Slovensko 2019. Slovenské znění.

O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail info@kinomenin.cz.
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