září 2022
Na stojáka live
stand-up
Sobota 10. září, 17.00 a 20.00. Vstupné 260 Kč v předprodeji / 300 Kč na místě.
Porce zábavy v podání Karla Hynka a Ivy Pazderkové.

Zlouni
dětský film

animovaná komedie podle populárního komiksu

Pátek 16. září, 18.00. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. 100 minut.
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Animovaná
komedie Zlouni z legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že i v na první pohled
nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce. USA 2022. Český dabing.

Střídavka
česká komedie režiséra Petra Nikolaeva
Pátek 23. září, 20.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 100 Kč. 90 minut.
Příběh plný rodinných a partnerských zmatků. Jeho hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin
stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery,
všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si
zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce... a co nečekáte. Hvězdně obsazená komedie.
ČR 2022.

Hádkovi
filmový klub senior

česká komedie

Neděle 25. září, 15.00. Vhodný od 12 let. Vstupné 80 Kč / 100 Kč. 90 minut.
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého
dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný,
ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku
dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho
jednou v životě viděl. ČR 2022. Na tuto projekci nabízíme seniorům vstupné 80 Kč.

Po čem muži touží 2
volné pokračování úspěšné komedie Po čem muži touží
Pátek 30. září, 20.00. Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč. 95 minut.
Psycholožka Irena Kopáčová je specialistkou na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou na
víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci
bejt chlap! Ráno se Irena probudí v mužském těle. Poté, co opadne prvotní šok, má možnost
zjistit, jací muži vlastně doopravdy jsou. Anna Polívková a Jiří Langmajer v hlavních rolích filmu,
který je humorným pohledem na střet mužského a ženského světa. ČR 2022.

Připravujeme:
7. 10. Jan Žižka / 28. 10. Tomík na cestách (film + přednáška)
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

