
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu
kina si mÛÏete napsat na níÏe uvedenou e-mailovou adresu / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie

kino.menin@centrum.cz – pokladna tel. 724 910 784 kino.menin@centrum.cz – pokladna tel. 724 910 784 kino.menin@centrum.cz – pokladna tel. 724 910 784

KINO MùNÍN KINO MùNÍN KINO MùNÍN

Filmový
klub
měnín

sobota 4. října v 18.30 v kině Měnín 

KINO MùNÍNKINO MùNÍN KINO MùNÍN
Program na fiíjen 2014Program na fiíjen 2014 Program na fiíjen 2014

Velká ofií‰ková loupeÏ
Pátek 3. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏí pfiístupn˘. 
Nerozluãní pfiátelé krysa a veverka se ve snaze pfieÏít zimu a neumfiít hlady rozhodnou
vyloupit obchod pln˘ ofií‰kÛ. Plánují nejvût‰í pfiepadení v historii hlodavcÛ. JenÏe se k nim
pfiiplete zbytek kamarádÛ z parku – dal‰ích tfiináct milovníkÛ ofií‰kÛ, ktefií jim situaci
znaãnû zkomplikují. Zvífiátka navíc netu‰í, Ïe obchod je jen krycí místo pro zlodûje. Ti se
chystají vyloupit banku a místo pytlÛ s penûzi podstrãit pytle ofiechÛ... Koprodukãní
animovan˘ dobrodruÏn˘ snímek. âeské znûní. 86 minut. 

Klub poslední nadûje
Pátek 10. fiíjna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
Pí‰e se rok 1985. Ron Woodroof se dozvídá, Ïe je HIV pozitivní a nezb˘vá mu víc neÏ
mûsíc Ïivota. Pou‰tí se do bitvy o svÛj Ïivot i do bitvy za dÛstojnost lidí se stejnou ne-
mocí. VyráÏí do Mexika a odtud pa‰uje do USA neschválené léky. Zvlá‰tního spojence
nachází v transsexuálovi Rayonovi, muÏi se stejnou diagnózou i podobnou touhou po
Ïivotû... Americké drama inspirované skuteãn˘m pfiíbûhem. âeské titulky. 117 minut. 

Stolet˘ stafiík,
kter˘ vylezl z okna a zmizel
Pátek 17. fiíjna, 20.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domovû dÛchodcÛ pro nûj chystají velkou narozeninovou
oslavu. Ale vitální stafiík má úplnû jiné plány. Nechce je‰tû zÛstat v baãkorách v kfiesle,
a tak se rozhodne pro útûk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úÏasn˘ a naprosto
nepfiedvídateln˘ v˘let. Shodou náhod se mu do rukou dostane kufr pln˘ penûz. NeÏ se
nadûje, má v patách gang zloãincÛ... ·védská komedie podle stejnojmenného best-
selleru. âeské titulky. 114 minut.

Mikulá‰ovy patálie na prázdninách
Pátek 24. fiíjna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Je konec ‰kolního roku a dlouho oãekávané prázdniny jsou koneãnû tady! Mal˘ Miku-
lá‰, jeho rodiãe a babiãka vyráÏí k mofii a ubytují se v hotelu Beau-Rivage. Mikulá‰ si
u mofie najde nové kamarády a uÏije si prázdniny, na které jen tak nezapomene... Fran-
couzská rodinná komedie podle známé literární pfiedlohy. âeské znûní. 95 minut.        

BûÏ, chlapãe, bûÏ
Pátek 31. fiíjna, 20.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Srulikovi je devût let, kdyÏ v roce 1942 uteãe z var‰avského ghetta. Schová se v neda-
lek˘ch lesích, kde se spolu s dal‰ími uprchl˘mi Ïidovsk˘mi dûtmi snaÏí pfieÏít do konce
války. Hlad a zima v‰ak Srulika pfiinutí vrátit se zpût do civilizace, kde si musí zmûnit
jméno a pfiedstírat, Ïe je sirotek z katolické rodiny. Ne v‰ichni lidé, které potká, mu v‰ak
pomÛÏou... Koprodukãní drama inspirované skuteãnou událostí. âeské titulky. 112 minut. 
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