září 2021
Gump – pes, který naučil lidi žít
rodinný film o světě viděném očima toulavého psa Gumpa
Pátek 10. září, 19.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 90 minut.
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do
té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Příběh o hledání psího
štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku... Film v režii F. A.
Brabce. Hrají Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Richard Krajčo a další. ČR 2021.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
hvězdně obsazená česká komedie Patrika Hartla
Pátek 17. září, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 118 minut.
Čtyři kamarádi ve středním věku – Prvok, Šampón, Tečka a Karel (Martin Pechlát, David
Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann) si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Svou
krizi se rozhodnou vyřešit provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly. Najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo aspoň za všech okolností říkat to, co si
opravdu myslí. Kdo splní úkol, není sráč... ČR 2020.

Červený střevíček a 7 statečných
animovaný rodinný film od tvůrců Ledového království

dětské představení

Pátek 24. září, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč. 92 minuty.
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí,
že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět. Sněhurce se navíc připlete
do cesty sedm neodbytných trpaslíků – zakletých princů, kteří od ní chtějí pusu, aby se
proměnili v udatné prince. Pochopí Sněhurka a jejích sedm statečných společníků, co krása
doopravdy znamená? Jižní Korea 2021. Český dabing.

Dominika na cestě Japonskem
9 531 kilometrů / 7 měsíců a 4 dny / 8 ostrovů / 1 motorka

cestování

Čtvrtek 30. září, 19.00. Vstupné 200 Kč.
Všichni se usmívají, pomáhají si a uctivě se klanějí, na každém rohu je výběr zdravého levného jídla, domy se nezamykají, všude je čisto, všechno je do detailu promyšlené a funguje.
Zní to jako dokonalý svět, ale je? Od počáteční zamilovanosti k postupnému rozčarování
a prvním fackám až po uvědomění si, že všechno má své chyby. Ale pořád je to sakra dobré.
Poblité japonské kalhoty, otřes mozku, natáčení pro japonskou televizi i rozhovory pro největší noviny světa, ukradené kalhotky, horké prameny, tajfuny, lesy, rakety, automaty, kravaty, krabi, králíci, karaoke i rybí sperma. Nebude to o chrámech a japonských zahradách,
bude to o lidech, přátelství i pokrytectví... Cestovatelská přednáška.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:
Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku, Filmový klub
O pravidelné zasílání programu si můžete napsat na e-mail info@kinomenin.cz.
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